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Valmennuskalenteri – syksy 2016
Yrittäjien ja yritysten henkilökunnan tärkein voimavara on osaava henkilöstö. 
BusinessOulun Tuottava Muutos -projekti tuottaa monipuolisilla valmennuksilla 
lisää osaamista ja tietoa yrittäjille sekä yritysten henkilöstölle, mikä antaa antaa 
hyvän perustan menestymiseen kotimaisilla sekä kansainvälisillä markkinoilla.

Olet ottanut yhden askeleen kohti itsesi ja yrityksesi kehittämistä, sillä kädessäsi on 
valmennuskalenterimme, josta löydät kaikille avoimien valmennustemme tarjon-
nan sekä niiden sisällön vuoden 2016 loppupuoliskolle. Aiheet ja sisällöt on suunni-
teltu asiakasyrityksillemme tehtyjen kyselyiden perusteella. Valmennusten hinnat 
sekä muut tarpeelliset tiedot näet kunkin valmennuskuvauksen yhteydestä.

Tuottava Muutos -projektin tarjoamien valmennusten ja koulutusten toteuttajat 
on valittu avoimella kilpailutuksella. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 35 val-
mennuksia ja koulutuksia tarjoavaa organisaatiota eri puolilta Suomea. 

Mikäli et löydä tästä oppaasta sopivaa tilaisuutta, niin valmennuksia ja koulutuk-
sia voidaan järjestää myös räätälöityinä, niin yritys- kuin yritysryhmäkohtaisestikin. 
Jos olet kiinnostunut räätälöidyistä valmennuksista ja koulutuksista, ole yhtey-
dessä meihin, niin suunnittelemme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin valmennustilai-
suuden. Räätälöityjen valmennusten ja koulutusten päivähinta on 290 € + alv 24 %.

Kaikkiin valmennuksiin ilmoittaudutaan sivuillamme osoitteessa 
www.businessoulu.com/tapahtumat

Janne Kärkkäinen
asiantuntija, yrityskehitys

040 596 6838
janne.karkkainen@businessoulu.com

Markku Uimonen
asiantuntija, yrityskehitys

044 703 1315
markku.uimonen@businessoulu.com
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• LIIKEIDEAN JA 
-TOIMINNAN 
SELKIYTTÄMINEN

1. Ideasta kannattavaan liiketoimintaan   
2. Kannattavan liiketoiminnan perusedellytykset
3. Liiketoimintasuunnitelma, budjetointi ja rahoituksen hakeminen
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1. Ideasta kannattavaan liiketoimintaan 
Valmennuksessa arvioidaan uuden tuote- tai palveluidean elinkelpoisuutta ja 
mahdollisuutta menestyä. Valmennus sopii sekä yrityksen perustamista suun-
nitteleville henkilöille ja tiimeille että jo aloittaneille yrityksille, joiden tuote- tai 
palvelukonsepti tai liiketoiminta vaatii kirkastamista. 

Aamupäivä – onko ideassa potkua? 
• Perusidean – tuotteen tai palvelun – läpikäynti 

• millainen tuote / palvelu?
• miksi juuri tämä tuote / palvelu?
• kenelle tarkoitettu? B2B, B2C?
• kohderyhmän arviointi – maksukyky, maksuhalu, taloudellisen aseman kehittyminen
• kilpailutilanne

• onko kilpailijoita? Kuinka menestyvät?
• millainen markkina – kasvava / supistuva?
• kuinka kilpailijoista voi erottua?

• johtopäätökset
• onko idea riittävän hyvä?
• onko kohderyhmässä tarpeeksi potentiaalia?
• onko ideasta rakennettavissa viesti, jolla voi erottua?

Lounastauko

Iltapäivä – mihin asti tällä kaikella päästään?
• Tehtävät aamupäivän perusteella (valmennettavat tekevät itsenäisesti/ryhmissä)

• Idean uudelleenarviointi. Strategiset tavoitteet. Taloudelliset tavoitteet. Lop-
pukäyttäjän saamat hyödyt. Yrityksen visio / missio – jos näitä ei ole, mietittä-
vä mitä voisivat olla. Jos ne ovat jo olemassa, peilataan ideaan. Toimiiko?

• Itsenäisten töiden purku. Visiot ja missiot.
• Arviointi, voiko tähän uskoa? Syntyykö uskottava viesti?

• Jos uskomme tähän, mennään eteenpäin ( jos ei, täytyy palata alkuun)
• Tehdään yhdessä suunnitelma siitä, kuinka idean jatkojalostus toteutetaan

• Millaista tietoa täytyy kerätä (kohderyhmistä, markkinoista, kilpailijoista)?
• Kotitehtävät 

Loppuyhteenveto

 19.10. klo 9-16

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Mainonnan Työmaa Oy

 yrityksen perustamista suunnittelevat, aloittavat yritykset, toimivat yritykset, Start Up –yritykset 

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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2. Kannattavan liiketoiminnan 
perusedellytykset
Valmennus, jossa syvennytään uuden tuote- tai palveluidean kohderyhmien 
analyysiin, arvioidaan pilotoinnin mahdollisuuksia ja täsmennetään taloudellisia 
tavoitteita. Valmennuspäivän lopuksi saadaan työkalut ja runko liiketoimintasuun-
nitelman tekemistä varten.

Aamupäivä – kohderyhmä, tuote, budjetti
• arvioidaan ideasta käytettävissä oleva materiaali
• aineiston merkitys ja käyttö – miten vaikuttavat tuleviin toimenpiteisiin?

• tuotteen / palvelun kehittämisen vaatimukset
• voidaanko pilotoida? Jos, niin millaisin kustannuksin? Voidaanko kehittää MVP 

(minimum viable product)?
• voidaanko toteuttaa iterointikierroksia ”kehitä-mittaa-opi”?
• millaisia resursseja / osaamista kehittäminen vaatii?
• millaisia taloudellisia reunaehtoja asetetaan? 

• kehittämisen kustannukset?
• voidaanko pilottivaiheesta odottaa tuottoja?

• liiketoiminnan taloudellisten tavoitteiden tarkentaminen
• kustannukset

• tuotekehitys
• myynti
• asiakaspalvelu
• jakelu / myyntikanavat

• tuotot
• ansaintamalli (suora myynti, leasing)
• tuotto-odotukset, kasvunäkymä

• alustava budjetti 24 kk (kevyt versio, voidaan tarkentaa, ks. optiot)
• rahoituksen riittävyyden arviointi 

• oma tulorahoitus?
• ulkopuoliset rahoittajat – rahoituksen muodot

Lounastauko

Iltapäivä – joko saamme yrityksen lentoon?
• saatujen tulosten perusteella arvioidaan lopuksi seuraavat asiat

• syntyykö yrityksestä / sen tuotteesta luotua uskottava tarina? Mikä tekee 
yrityksestä ainutlaatuisen? Miksi se on olemassa? 

• vastausten perusteella hahmotellaan viestinnän yleinen strategia, keskeiset 
viestit, millaista tarinaa halutaan kertoa ja kenelle
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Loppuyhteenveto
• liiketoimintasuunnitelman runko (valmennettavat saavat mukaansa ja tekevät 

itsenäisesti)
• viestintäsuunnitelma runko (valmennettavat saavat mukaansa ja tekevät  

itsenäisesti)
• arvioidaan yhdessä jatko: kuinka tästä eteenpäin?

 1.11. klo 9-16

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Mainonnan Työmaa Oy

 yrityksen perustamista suunnittelevat, aloittavat yritykset, toimivat yritykset, Start Up –yritykset  

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
 

3. Liiketoimintasuunnitelma, budjetointi 
ja rahoituksen hakeminen
Valmennuksessa katselmoidaan ja viimeistellään liiketoimintasuunnitelma uudelle 
tuotteelle tai palvelulle, jonka perusidea on jo hahmottunut ja osallistujilla on riit-
tävän pitkälle viety näkemys sisällöstä, kohderyhmistä ja käytettävissä olevista re-
sursseista. Osallistujien on toimitettava valmentajalle etukäteen kirjallinen kuvaus 
idean sisällöstä sekä jollain tasolla toteutettu liiketoimintasuunnitelma. Valmentaja 
voi pyynnöstä toimittaa esimerkin LTS:n rungosta koulutukseen osallistujille. 

Aamupäivä
• perusidean ja liiketoimintasuunnitelmien tiivis kommentointi
• päivän rakenne riippuu jonkin verran ideasta (tuote/palvelu). Sovitaan tässä 

vaiheessa, mitä nostetaan esiin. Vaihtoehtoja, mm:
• kilpailija-analyysi
• kohderyhmän analyysi
• kumppaneiden analyysi

• liiketoimintasuunnitelmiin syventyminen – valmiusasteen ja kypsyyden arviointi
• itsenäinen työskentely ja LTS:n jatkojalostus valmentajan ohjeiden mukaan

Lounastauko
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Iltapäivä
• budjetointi
• arvioidaan eri ansaintamalleja, kulurakennetta, kassavirtaa ja ulkopuolisen ra-

hoituksen tarvetta liiketoimintasuunnitelmaan peilaten.
• laaditaan ensimmäisen toimintavuoden budjetti tulo- ja menoerittäi
• laaditaan budjettiin perustuva kassabudjetti, käydään läpi kassanhallinnan pe-

rusteet, tunnistetaan kassariskit ja pohditaan keinoja riskien hallintaan
• loppuyhteenveto

• katselmoidaan tehty aineisto
• arvioidaan, ovatko liiketoimintasuunnitelma ja budjetti riittävän uskottavalla 

tasolla, että aiottu liiketoiminta voidaan käynnistää / laajentaa / hakea liike-
toiminnalle kasvun edellyttämää rahoitusta jne.

 10.11. klo 9-16

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Mainonnan Työmaa Oy

 yrityksen perustamista suunnittelevat, aloittavat yritykset, toimivat yritykset, Start Up –yritykset 

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö



9valmennukset 2016 /  

1. Asiantuntijaosaamisen kaupallistaminen – valmennuspaketti hyvinvointi- ja 
 terveysalan asiantuntijoille
2. Terveysteknologian kaupallistaminen –valmennuspaketti 

• Kaupallistamisen ja tuotteistamisen perusteet – miten teet myyntikelpoisen  
  tuotteen tai palvelun terveys- ja hyvinvointialallE

• Toimintaympäristön tunteminen ja asiakasymmärryksen hankinta terveys- ja 
 hyvinvointialalla
• Innovatiivisen terveysteknologiatuotteen markkinoillevientiprosessi
• Hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan erityisvaatimukset

3. Palvelumuotoilu

TUOTTEEN/PALVELUN 
MARKKINOILLE 
SAATTAMINEN,
KAUPALLISTAMINEN
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1. Asiantuntijaosaamisen    
kaupallistaminen – Valmennuspaketti 
hyvinvointi- ja terveysalan 
asiantuntijoille
Koulutus tarjoaa käytännönläheiset eväät asiantuntijaosaamisen tuotteistamisek-
si ja kaupallistamiseksi. Valmennus sisältää runsaasti harjoituksia, joiden avulla 
osallistuja työstää jatkuvasti omaa asiantuntijapalvelua 
ja -brändiä eteenpäin.

Kouluttajana toimii Suomen terveysteknologia-alan pitkäaikainen asiantuntija ja 
kouluttaja, yrittäjä, toimitusjohtaja, certified teacher, dipl. ins. Eeva Kiuru Health 
Innovation Academy Oy:stä.

Moduuli 1: Oman asiantuntijaosaamisen tunnistaminen  
1.9.2016 klo 12-16
Sisältö: Lähtötilanneanalyysi. Oman erityisosaamisen kartoitus. Toimintaympäristö 
ja verkostot. Itsenäisen yritystoiminnan edellytykset. Esteiden poistaminen.

Moduuli 2: Oman asiantuntijaosaamisen tuotteistus ja kaupallistaminen 
15.9.2016 klo 12-16
Sisältö: Minimituote. Myyntilähtöisyys. Asiakaskehitys. Asiakasymmärryksen han-
kinta. Testaus ja pilotointi. Hinnoittelu. Skaalautuminen eli kasvun elementit.

Moduuli 3: Nopeasti hahmotettavan asiantuntijaprofiilin luominen  
29.9.2016 klo 9-12
Sisältö: Oma identiteetti ja asiantuntijaprofiili verkossa. Oma ekosysteemi. Osaa-
misen näkyväksi tekemisen työkalut. Oman brändin elementit. Kumppanit ja 
verkostot. Promomateriaali.

Moduuli 4: Oman asiantuntijapalvelun esittely valmennusryhmälle  
13.10.2016 klo 9-12
Sisältö: Osallistujat esittelevät valmennuksen tuloksena syntyneet asiantuntija-
palvelutuotteet ja suunnitelman toimeenpanoksi.

 1.9. klo 12-16, 15.9. klo 12-16, 29.9. klo 9-12, 13.10. klo 9-12    

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro ja kokoustila Norja, Oulu    

 Health Innovation Academy Oy      

 hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntijat ja yritykset  

 120 € (sis. alv 24 %)/henkilö       
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2. Terveysteknologian kaupallistaminen 
- Valmennuspaketti hyvinvointi- ja 
terveysteknolgia-alan yrittäjille
Terveys- ja hyvinvointialalla on meneillään kaikkien aikojen suurin teknologinen 
murros. Uusi teknologia ja digitalisaatio tarjoavat valtavasti uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia yrittäjille. Houkuttelevista mahdollisuuksista huolimatta moni 
kokee alalletulon haastavana. Alan toimintakulttuuri on erilainen ja sisältää paljon 
erityispiirteitä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon tuotekehityksessä. 

Tavoite: Koulutus tarjoaa käytännönläheiset eväät uuden tuotteen kaupallista-
miseksi ja sen viemiseksi terveys- ja hyvinvointialan markkinalle sekä vinkkejä 
alan erityispiirteiden huomioimiseksi. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia, joissa 
osallistuja työstää omaa ideaa eteenpäin.

Kouluttaja: Kouluttajana toimii Suomen terveysteknologia-alan pitkäaikainen 
asiantuntija ja kouluttaja, yrittäjä,toimitusjohtaja, certified teacher, dipl. ins. Eeva 
Kiuru Health Innovation Academy Oy:stä.

Kohderyhmä: Valmennus on suunnattu terveysteknologia-alan yrittäjille ja kehittäjille.

Moduuli 1  Kaupallistamisen ja tuotteistamisen perusteet – miten teet 
myyntikelpoisen tuotteen tai palvelun terveys- ja hyvinvointialalle. 
Sisältö: Perustaidot tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja innovatiivisen tuot-
teen markkinoille viemisestä terveys- ja hyvinvointialalla. Minimituote-, Customer 
Development- ja Proof of Concept –käsitteet.

 30.8. klo 12-16        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu    

 Health Innovation Academy Oy       

 terveysteknologiatuotteita tai –palveluja tuottavat yritykset 

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö       
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Moduuli 2: Toimintaympäristön tunteminen ja asiakasymmärryksen han-
kinta terveys- ja hyvinvointialalla
Sisältö: Alan ekosysteemit. Asiakasymmärryksen hankkiminen, toimintaympäris-
tön tunteminen.

 13.9. klo 12-16        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Health Innovation Academy Oy       

 terveysteknologiatuotteita tai –palveluja tuottavat yritykset 

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö

Moduuli 3:  Innovatiivisen terveysteknologiatuotteen  
markkinoillevientiprosessi
Sisältö: Pilotin kautta kaupalliseksi tuotteeksi. Kansainvälisyyden vaatimukset.

 27.9. klo 9-12        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu    

 Health Innovation Academy Oy       

 terveysteknologiatuotteita tai –palveluja tuottavat yritykset 

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö

Moduuli 4: Hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan erityisvaatimukset
Sisältö: Toimialan erityisvaatimukset. Näytön todentamisen strategian luominen. 
Rahoittajien vaatimukset terveysteknologia-innovaatioille.

 11.10. klo 9-12        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Health Innovation Academy Oy       

 terveysteknologiatuotteita tai –palveluja tuottavat yritykset 

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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3. Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää liiketoimintaa paremman asiakasko-
kemuksen avulla. Päivän aikana tutustut palvelumuotoilun ajatusmalliin, mene-
telmiin ja hyötyihin. Saat mukaasi vinkkejä, miten asiakkaita kannattaa osallistaa 
uuden palvelun kehittämiseen tai olemassa olevan palvelun parantamiseen. 
Lisäksi kartoitat käytännön läheisissä harjoituksissa, kuinka voit luoda erinomaisia 
asiakaskokemuksia omille asiakkaillesi.

Päivän sisältö:
• asiakaskokemuksen merkitys ja palvelumuotoilun perusteet

• Mistä asiakaskokemus muodostuu ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa?
• hyvän ja elämyksellisen palvelun elementit
• palvelumuotoilun vaiheet ja menetelmät
• palvelun nykytilan arviointi, syvällisen asiakasymmärryksen kerääminen ja 

palvelun mallintaminen asiakkaan näkökulmasta
• palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen ideoinnissa, palvelukonsep-

tien testauksessa ja palveluiden pilotoinnissa
• case-esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä
• käytännön harjoitukset: hyvän palvelun elementit, asiakastiedon hankinta ja ku-

vaaminen sekä asiakkaan palvelupolun määrittely (harjoitukset voi tehdä yksin 
tai ryhmässä)

 1.12. klo 9-16        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Palvelumuotoilu Palo Oy       

 uusia palveluja suunnittelevat yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt  

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ 
TYÖPAIKAN 
TÄRKEIMPÄNÄ 
VOIMAVARANA
1. Palautuminen – kuinka varmistat kuormituksen ja palautumisen tasapainon
2. Fokus ja vire –valmennus
3. Sujuvampaa työarkea - Häiriöt haltuun
4. Esimiestyön tuoreimmat tuulet: Tule kuulemaan mikä on ajankohtaisinta 

johtamisessa tänään ja huomenna!
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1. Palautuminen - kuinka varmistat 
kuormituksen ja palautumisen 
tasapainon
Tule kuulemaan liikuntafysiologin ja työhyvinvoinnin asiantuntijan tuoreimmat 
vinkit tehokkaaseen palautumiseen. Palautumisen strategiat ja riskit. 

 14.9., klo 12-16       

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 ODL Terveys Oy      

 toiminnassa olevat yritykset, alkavat yritykset ja niiden henkilöstö   

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö     

2. Fokus ja Vire -valmennus
Valmennuksessa kartoitetaan käytössä oleva energian määrä Laturin Energiatestillä; 
kuinka paljon energiaa sinulla on käytössä työhön ja vapaa- aikaan. Päivän aikana 
saat selville oman Energiaindeksisi ja saat asiantuntevat ohjeet energiseen arkeen. 

Osallistujamäärä enintään 10 hlöä.

 4.10. klo 12-16       

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu    

 ODL Terveys Oy      

 toiminnassa olevat yritykset, alkavat yritykset ja niiden henkilöstö   

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö         
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3. Sujuvampaa työarkea -  
Häiriöt haltuun 
Valmennuksessa tartutaan työn sujuvuutta uhkaaviin tekijöihin, häiriöihin, keskeytyk-
siin, tökkikohtiin ja härdelliin. Valmennuksessa saat keinoja arjen sujuvoittamiseen, 
häsläyksen vähentämiseen, työrauhan ja aivoergonomian hyödyntämiseen. Miten 
selkeytät ja siivoat ja samalla tehostat arkityötä?  Hyviä käytäntöjä ajanhallintaan. 

 20.10 klo 9-16       

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 ODL Terveys Oy      

 toiminnassa olevat yritykset, alkavat yritykset ja niiden henkilöstö   

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö         

4. Esimiestyön tuoreimmat tuulet: Tule 
kuulemaan, mikä on ajankohtaisinta 
johtamisessa tänään ja huomenna!   
Mitkä asiat korostuvat esimiestyössä- mistä on luovuttava ja mihin kannattaa 
johtamisessa keskittyä? Tuuleta käytäntöjä ja tuoreuta työkaluja; ajattele kehit-
yskeskustelut ja palaverit uudelleen. Kannattaako työtyytyväisyyttä enää mitata? 
Entä jos työhyvinvoinnin sijaan katse käännetäänkin työn sujumiseen – mitkä 
ovat siinä tilanteessa esimiehen välineet ?  

 22.11. klo 9-16        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 ODL Terveys Oy      

 yrittäjät ja yritysten esimiehet

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö     
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RAHOITUS/
YRITYSTALOUS

1. Yrityksen talouden perusteet – Tunnetko yrityksesi? (1)  
2. Yrityksen talouden perusteet – Tunnetko yrityksesi? (2) 
3. Investor Readiness workshop
4. Pääomasijoituskelpoisuuden kehittäminen -ohjelma     
 Vaihe 1: Yhtiön Vendor Due Diligence     
 Vaihe 2: Potentiaalinen sijoittaja 
 Vaihe 3: Due Diligence, neuvottelut ja sijoituksen toteutus
5. Katsaus tuloverotuksen perusteisiin
6. Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset
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1. Yrityksen talouden perusteet – 
Tunnetko yrityksesi? osa 1  
Kouluttajana toimii KHT Milla Karjalainen, joka on toiminut tilintarkastajana Ernst 
& Young Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. Hänen työkokemuksensa muodostuu 
niin paikallisesta, kuin myös kansainvälisestä yritystoiminnasta.Koulutuksessa 
huomioidaan taloudellinen näkökulma sekä yrityksen että yrityksen osakkaan 
näkökulmasta.
 
Yrityksen talouden perusteet 1 
• aloittelevan tai jo kokeneen yrittäjän on hyvä ymmärtää kirjanpidon ja tilinpää-

töksen laadinnan systematiikka. Koulutuksessa käydään läpi tuloslaskelman  ja 
taseen sisältö perusteista lähtien.

• kuinka rakentaa näkemys yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja asemasta 
tilinpäätöksen pohjalta. Koulutuksessa opitaan analysoimaan yhtiön tilinpäätöstä. 

• mitä tärkeät suorituksen mittarit kertovat tilinpäätöksestä mm. EBIT, EBITDA, 
sijoitettu pääoma, käyttöpääoma, investoinnit jne. 

• kuinka arvioida systemaattisesti yrityksen taloudellista suorituskykyä ja asemaa 
tunnuslukujen avulla

 6.9. klo 9-12    

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Ernst & Young Oy      

 alkavat yritykset, toiminnassa olevat yritykset    

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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2. Yrityksen talouden perusteet – 
Tunnetko yrityksesi? osa 2
Yrityksen talouden perusteet 2 
• kasvuyrityksen kannattavuus ja omavaraisuus on yleensä matalampi kuin  

hitaasti kasvavalla yrityksellä 
• kasvuyrityksen tilinpäätösjärjestelyt; käsitellään vaihtoehtoja oman pääoman 

tilanteen korjaamiseksi
• kehitysmenojen aktivoinnin periaatteet  
• lisäsijoitukset yhtiöön 

• menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökul-
masta sekä päätöksenteko ja dokumentointi

 22.9. klo 9-12        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Ernst & Young Oy      

 alkavat yritykset, toiminnassa olevat yritykset 

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö  

     

3. Investor Readiness workshop 
In order to raise capital for your company, you need exceptional confidence and com-
munication skills. You also need in-depth understanding of investor processes from 
discovery of their target companies to the final transfer of cash to your account.

The Investor Readiness workshop will help you upgrade your skills, mindset and 
approach to capital raising. You will be able to assess dynamic trends, and adapt 
your message accordingly. At the core of the workshop we use the Fundraising 
Model Canvas, developed by the lead instructor Will Cardwell from Courage Ven-
tures. The FMC will help you approach fundraising in a holistic and structured way, 
and understand your value proposition to different types of investor mindsets. 
While there are many individual components necessary for successful fundrai-
sing, it is necessary for the entrepreneur to maintain this larger context in focus in 
orderto make the right decisions.

The workshop will explore topics like storytelling & pitching, understanding 
different types of investors, and learning how to adapt to changing capital market 
conditions.  You will get concrete benefits though developing your own pitches, 
identifying the cornerstone components of your company’s story, and 
receiving feedback from the coaches & peers.
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From 9:00-12:00 - Session 1:  
Wake up to the Science of Pitching and Fundraising*
• Initial 2 min pitches & general discussion
• Pitching through Storytelling
• FMC & Holistic View of Fundraising

From 13:00-16:30 - Session 2:  Fundraising strategies*
• Teams work with their FMC’s & coaches support
• What you need to know about the Current State of the Venture Capital markets
• Final revised pitches & feedback

 12.10. klo 9-16:30       

 Elektroniikkatie 2, meeting room Viro, Oulu    

 Courage Ventures Oy     

 For companies with global ambitions looking for international funding or partners in the next 1-2 years

 30 € (incl. VAT 24 %)/person

4. Pääomasijoituskelpoisuuden 
kehittäminen -ohjelma 
Tämä suosittu, pääomasijoituksen ominaispiirteitä käsittelevä koulutussarja 
uusitaan jälleen. Kouluttajana toimii EY:stä varatuomari Kirsi Putkonen, jolla on yli 
15 vuoden kokemus liikejuridiikasta ja myös pääomasijoitustoiminnasta. Valmen-
nussarjan tavoitteena on kehittää yrityksen valmiuksia lähteä hakemaan pääoma-
sijoitusta markkinoilta ja antaa riittävä ymmärrys yrityksille pääomasijoitusproses-
sista ja siinä esiin nousevista asioista.

Pääomasijoitusprosessi jaettuna kolmeen eri vaiheeseen: 

• vaihe I: Yhtiön ”Vendor Due Diligence”
• liiketoimintasuunnitelman ja kasvustrategian analyysi 
• talouden suunnittelu, budjetointi, kassavirta
• yhtiön arvonmääritys; näkemysero yhtiön valuaatioista on yksi yleisimpiä 

sijoitusneuvottelun keskeyttäviä tekijöitä

• vaihe II: Potentiaalinen sijoittaja?
• potentiaalisten sijoittajien analysointi ja valinta
• palaute sijoittajilta ja sen analysointi
• johdon presentaatiot sijoittajille ja neuvottelut sijoittajan kanssa
• salassapitosopimus (NDA), Term Sheet
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• Due Diligence tarkastus yhtiössä; mihin on syytä varautua

vaihe III: 
• neuvottelut; pääomasijoittajan investointipäätös ja osakassopimuksen laatimi-

nen; mikä olennaista?
• sijoituksen toteutus; pääomasijoittajan käyttämät rahoitusinstrumentit, sopimukset

 18.11. klo 9-12, 30.11. klo 9-12, torstai 8.12. klo 9-12     

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro ja kokoustila Norja, Oulu    

 Ernst & Young Oy       

 pääomasijoitusta tavoittelevat yritykset, start-up –yritykset    

 90 € (sis. alv 24 %)/henkilö       

5. Katsaus tuloverotuksen perusteisiin
EY:n veroasiantuntija Veera Oikarinen (KTM) pitää tehokkaan perehdytyksen tulo-
verotuksen perusteisiin. Veera tekee yritys- ja henkilöverotukseen liittyviä tulove-
roselvityksiä ja hänen erityisosaamisaluettaan ovat yritysjärjestelyt ja yhteisöjen 
tuloverotus. Veera aloitti EY -uransa Helsingissä, josta siirtyi Oulun toimistolle  
vuonna 2012. Ennen EY:lle tuloaan Veera työskenteli Verohallinnossa yhteisöjen 
tuloverotuksen ohjaus- ja verovalvontatehtävissä.

Koulutuksessa käymme läpi tuloverotukseen liittyviä periaatteita ja velvollisuuksia, 
pääasiassa yrityksien näkökulmasta. Tilaisuus sopii erinomaisesti niin vasta-alkajille 
kuin kertausta kaipaaville. Tilaisuudessa käydään läpi mm. seuraavat tulo-
verotuksen osa-alueet:
• yritysmuodon vaikutus verotukseen (Oy, Ay, Ky ja Tmi) 
• varojen jako eri yritysmuodoissa 
• tulolähteet ja -lajit 
• kirjanpidon tuloksesta verotettavaan tuloon – merkittävimmät erot
• ennakkoperinnän perusteet
• ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuudet aloittelevalle yrittäjälle 
• ajankohtaiskatsaus tuloverotukseen

 8.11. klo 9-12

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu

 Ernst & Young Oy

 toimivat yritykset, aloittavat yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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6. Yrityskaupat ja sukupolvenvaihokset  
Kuinka toteuttaa sukupolvenvaihdos? Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon? Tiedät-
kö mitä asioita sinun tulisi harkita suunnitellessasi ja toteuttaessasi yrityskauppaa?

Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet tarkastella sukupolvenvaihdosta laa-
ja-alaisesti sekä juridiikan että verotuksenkeskeisimpien kysymysten kautta. 
Koulutuksessa käydään läpi eri vaihtoehdot toteuttaa sukupolvenvaihdos. 
Koulutuksessa pureudutaan myös yrityskaupan keskeisimpiin kysymyksiin sekä 
osakekauppaan ja liiketoimintakauppaan toteuttamismalleina, mutta tarkastel-
laan myös muita vaihtoehtoja. 

Kouluttajina toimivat tuloveroasiantuntija Veera Oikarinen ja varatuomari Kirsi 
Putkonen Ernst & Young Oy:stä.

 15.11. klo 9-16    

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Ernst & Young Oy

 sukupolvenvaihdosta tai yrityskauppaa suunnittelevat henkilöt    

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö    
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1. Twitter haltuun – Markkinointi Twitterissä
2. LinkedIn käyttö B to B markkinoinnissa
3. Google Adwords ja Analytics, peruskäyttö
4. Myynnin työkalut - Markkinointi
5. Myy enemmän 

MYYNTIVALMIUDET JA 
MARKKINOINTI
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1. Twitter haltuun –  
markkinointi Twitterissä
Oletko joskus ehkä rekisteröitynyt Twitteriin, muttet oikein pääse jyvälle miten 
sitä käytetään? Kuulet uutisista Twitterissä tapahtuneista asioista, mutta et saa 
kiinni miten itse pääset samoihin sisältöihin mukaan. Twitter haltuun -koulutuk-
sessa löydämme ratkaisut näihin nopeasti.  Koulutuksessa tutustutaan erilaisten 
myös mainoskampanjoiden luomiseen käytännössä. Tavoitteena on, että pystyt 
koulutuksen jälkeen luomaan ensimmäisen Twitter -mainoskampanjan.

Sisällöt:
• kertaus Twitterin käytöstä
• Miten Twitter eroaa Facebookista?
• Kuinka saat seuraajia?
• Kuinka löydät omat kiinnostuksen kohteesi?
• Hashtagit, retweetit, mitä ihmettä ne ovat?
• erilaisia tapoja käyttää Twitteriä ja hyötyä siitä
• miten Twitteriä ei tulisi käyttää
• Twitter-mainostili ja mainosjärjestelmä
• Twitter-mainoskampanjat ja niiden käyttömahdollisuudet
• Twitter-mainoskampanjan luominen, kohdentaminen, aikataulu ja budjetin 

asettaminen sekä tehokkuusseuranta

 2.11. klo 9-16   

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Sähköinen liiketoiminta Suomi Oy      

 aloittelevat yritykset, toimivat yritykset 

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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2. LinkedIn –  
käyttö B to B -markkinoinnissa
Oletko saanut kutsuja liittyä LinkedIn -palveluun? Tai joskus sinne liittynyt, mutta et 
tiedä mitä palvelu voisi sinulle tarjota? Tule LinkedIn -koulutukseen niin saat selville:
• Mikä on LinkedIn -palvelu?
• Ketkä palvelua käyttävät?
• Miten palvelu toimii käytännössä ja mitä hyötyä siitä voisi työssäsi olla?
• Millä työelämän aloilla LinkedIniä käytetään aktiivisesti?
• Mitä LinkedIn -profiilin tulee kirjoittaa?
• Miten perustetaan LinkedIn -profiili tai tuunataan olemassa olevaa?
• Miten muodostetaan verkosto LinkedIn palvelussa?
• Vastauksia osallistujien kysymyksiin

 16.11. klo 9-16 

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

 aloittelevat yritykset, toimivat yritykset     

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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3. Google AdWords ja Analytics, 
peruskäyttö
Sisältö:
• Google Analyticsin tiedon hyödyntäminen mainonnan suunnittelussa 
• maksetun mainonnan budjetin määrittäminen
• Google Analytics ja Adwords -ohjelmien esittely
• perusasetukset ja tilin luominen
• mainoskampanjan luominen
• mainosten kohdistaminen
• mainosten hinnoittelu
• avainsanojen käyttö ja valinta
• avainsanojen oikein kohdentaminen vastaamaan tuotteitasi ja/tai  palvelujasi
• avainsanojen hyödyntäminen mainoksissa
• tekstimainoksen luominen
• uniikin laskeutumissivun valinta
• kuinka toimia sosiaalisessa mediassa huomioiden tekijänoikeudet (IP)?
• miten markkinoinnin tuloksia voidaan seurata?
• paljon esimerkkejä ja vastauksia osallistujien kysymyksiin

 23.11. klo 9-16        

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy    

 aloittelevat yritykset, toimivat yritykset 

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö       

4. Myynnin työkalut – Markkinointi
Valmennus on suunnattu yritykselle, jonka myyntiä ja markkinointia ollaan käyn-
nistämässä, mutta soveltuu myös vanhan myyntiprosessin uudistamiseen esimer-
kiksi tuote- tai palvelukokonaisuuden lanseerauksen yhteydessä. 

Aamupäivä
• perustietojen läpikäynti

• yrityksen strategiset tavoitteet, missio ja visio
• yrityksen erityislaadun tunnistaminen – miksi yritys on olemassa?
• tärkeimpien tuotteiden ja palveluiden läpikäynti
• kohderyhmien listaaminen – kenelle myydään?
• määrälliset tavoitteet
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• myynti- ja markkinointisuunnitelman laatiminen
• käydään läpi yleisellä tasolla perustietoja hyödyntäen
• kuvataan myynnin prosessi – käytettävät resurssit, vastuut ja velvollisuudet 

(raportointi: miten, kenelle)

Lounastauko

Iltapäivä      
• käytännön myyntityön suunnittelu

• B2B vai B2C – mikä muuttuu?
• millaisia taitoja myyntityössä tarvitaan?
• asiakkuuksien hoitaminen – määrä, laatu?
• myynnin työkalut – CRM ja markkinointi

• markkinointi myynnin työkaluna
• markkinointisuunnitelman kytkeminen myynnin tavoitteisiin
• viestintästrategian perusteiden läpikäynti
• markkinointiviestin kirkastaminen, kärkiviestin kirjoittaminen auki
• markkinointikanavien tunnistaminen ja arviointi
• viestinnän ja markkinoinnin tulosten arviointi
• kumppaneiden käyttäminen

 7.9. klo 9-16 

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Mainonnan Työmaa Oy

 Yritykset, jotka ovat käynnistämässä myyntiä ja markkinointia tai uudistamassa 

 myyntiprosessia. Yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt.    

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö   
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5. Myy enemmän
Myyntiboostauksen aikana luomme käytännön toimintamallit tulokselliseen 
myyntityöhön ja erityisesti uusasiakashankintaan. 

Ongelma, jonka ratkaisemme: Et tiedä tai ole varma nykyisen organisaatiosi 
myynnin pullonkauloista, tai olet avun tarpeessa tiedossa olevien tukosten rat-
kaisemiseksi. (Tai tiedät kyllä mitä pitäisi tehdä, mutta jonkun pitäisi potkia pari 
päivää takapuoleen, jotta asia etenisi.)

Lupaus: Emme tee myyntiä puolestasi, mutta yhdessä teemme toimintamallin, 
jota noudattamalla myyt selvästi tuloksekkaammin kuin ennen.

Päivä 1: Myynnin malli
Luomme juuri osallistujille sopivan myynnin mallin, joka tähtää asetettuihin tavoit-
teisiin javalittuihin asiakkaisiin.

Päivä 2: Henkilökohtainen myyntityö
Päivän aikana harjoittelemme henkilökohtaisen myyntityön tekniikoita ja etsimme
osallistujien vahvuuksia.

 9.11. klo 9-16, 29.11. klo 9-16

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Aava & Bang Oy

 Yrityksille, jotka haluavat tehostaa myyntiä ja kehittää henkilökohtaista myyntityötä. 

 Myös yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt

 120 € (sis. alv 24 %)/henkilö

 



29valmennukset 2016 /  

1. Kasvua viennistä
2. Viennin käynnistäminen
3. Kansainvälisille messuille valmistautuminen
4. Vienti Ruotsiin ja Norjaan

VIENTI- JA KANSAIN- 
VÄLISTYMISVALMIUDET
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1. Kasvua viennistä
Kasvua viennistä –koulutus sopii yritykselle, joka hakee myynnin kasvua vienti-
markkinoilta. Hyvän tuotteen lisäksi menestykseen viennissä tarvitaan:
• oikean asiakasryhmän löytäminen
• ratkaisu asiakkaan ongelmaan
• tuotteen ominaisuuksien ja sen tarjoamien etujen esittäminen asiakkaalle

Kurssin sisältö:
• kansainvälistymisen strategia ja suunnitelma
• kohdemarkkinan valinta
• asiakassegmentin ja sen tarpeen määritys
• tuotteistaminen, kaupallistaminen ja brändin rakentaminen kohdemarkkinoille
• tuotteen lisäarvolupaus

 8.9. klo 9-15.30   

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu    

 Lavango Oy     

 vientiä ja kasvua tavoittelevat yritykset, toiminnassa olevat sekä start-up -yritykset  

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö   
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2. Viennin käynnistäminen
Viennin käynnistäminen –koulutus sopii yritykselle, joka lähtemässä kansainväli-
sille markkinoillle. Hyvän tuotteen lisäksi menestykseen viennissä tarvitaan:
• kohdemarkkinan ymmärtäminen
• asiakkaiden löytäminen ja kohtaaminen
• myynnin tuloksellinen käynnistäminen

Kurssin sisältö:
• businesskulttuurien eroja
• markkinointimateriaalin tuottaminen
• verkostoituminen, messut
• myyntikanavan valinta
• agentti, partneri, myyntikonttori
• myyntineuvottelutaidot

 18.10. klo 9-15:30

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu

 Lavango Oy 

 vientiä aloittavat yritykset, toiminnassa olevat yritykset, start-up -yritykset

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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3. Kansainvälisille messuille 
valmistautuminen
Kansainvälisille messuille valmistautuminen –koulutus sopii yritykselle, joka 
aikoo osallistua kansainvälisille messuille.

Onnistunut messutapahtuma vaatii:
• oikean asiakasryhmän löytämisen
• huolellisen etukäteissuunnittelun
• panostuksen potentiaalisten asiakaskontaktien hoitamiseen

Kurssin sisältö:
• messujen valinta
• messuille valmistautuminen
• messuilla toiminen
• messujen jälkimarkkinointi

 21.9. klo 9-15:30

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Lavango Oy

 yritykset, jotka aikovat osallistua kansainvälisille messuille

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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4. Vienti Ruotsiin ja Norjaan
Vienti Ruotsiin ja Norjaan –koulutus sopii yritykselle, joka suunnittelee viennin 
aloittamista Ruotsiin tai Norjaan.

Onnistunut viennin käynnistäminen vaatii:
• potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisen
• yrityskulttuurierojen ymmärtämisen
• käytännön haasteiden tunnistamisen

Kurssin sisältö:
• laajenna liiketoimintaa Ruotsiin tai Norjaan
• Pohjois-Ruotsin ja -Norjan lähiajan investoinnit
• ruotsalainen ja norjalainen yrityskulttuuri
• mitä kannattaa ottaa huomioon myynnissä ja markkinoinnissa?
• Ruotsin ja Norjan markkinoille lähteminen
• mitä viranomaisasioita on otettava huomioon kaupankäynnin aloittamisessa 

Norjaan?

 28.9. klo 9-15:30

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Lavango Oy

 Ruotsin ja Norjan markkinoille suuntaavat yritykset

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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YRITYSJURIDIIKKA

1. Työoikeuden perusteet
2. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja kannustinjärjestelmät
3. Kansainvälistyvä yritys; Menestyksekkäästi kohti kansainvälisiä markkinoita
4. Osakassopimuspäivä: Ovatko yrityksesi pelisäännöt sovittuina?
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1. Työoikeuden perusteet
Työoikeuden perusteet –valmennus antaa kattavan kuvan yrityksesi kannalta 
keskeisistä työoikeudellisista asioista. Kouluttajana EY:ltä toimii varatuomari Kaija 
Pulkkinen, jolla on laaja-alainen kokemus työoikeudesta. 

Valmennuksessa keskitytään erityisesti seuraaviin aihealueisiin:
• työmarkkinajärjestelmä 
• yleiset periaatteet työsopimuksen solmimisesta ja muuttamisesta 
• työnantajan ja työntekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
• poissaolot 
• vuosilomat 
• työaikaan liittyviä kysymyksiä 
• yksityisyyden suoja 
• varoitus, irtisanominen ja työsuhteen purkaminen
• työsuhteen päättäminen kollektiiviperusteella

 20.9. klo 9-16 

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Norja, Oulu

 Ernst & Young Oy

 aloittavat yritykset, toiminnassa olevat yritykset

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö
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2. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja 
kannustinjärjestelmät
Tiedätkö millaisia vaihtoehtoja on sitouttaa työntekijöitä? Entäpä miten nämä eri 
vaihtoehdot eroavat toisistaan juridisesti ja verotuksellisesti?

Koulutuksessa käsitellään sekä lyhyen aikavälin kuin pidemmän aikajänteen palkit-
semisjärjetelmiä, kuten tulospalkkioita, bonusjärjestelmiä (bonuspankit), henkilöra-
hastokysymyksiä ja kollektiivisia eläkevakutuksia sekä osakeperusteisia kannustinjär-
jestelmiä. Kouluttajina toimivat EY:ltä laajan käytännön kokemuksen otsikkoaiheesta 
omaavat varatuomari Kirsi Putkonen ja tuloveroasiantuntija Veera Oikarinen.

 3.11. klo 9-12 

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Viro, Oulu

 Ernst & Young  Oy

 toiminnassa olevat yritykset, kasvua tavoittelevat yritykset, start-up -yritykset

 30 € (sis. alv 24 %)/henkilö

3. Kansainvälistyvä yritys; 
Menestyksekkäästi kohti kansainvälisiä 
markkinoita
Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet yrityksen kansainvälistymiselle niistä 
perusasioista, jotka yrityksen tulisi ottaa huomioon kansainvälisillä markkinoil-
la. Koulutuksessa käydään läpi sekä verotuksellisia että juridisia kysymyksiä ja 
kouluttajana toimivat EY:ltä varatuomari Laura Nurmela ja veroasiantuntija Veera 
Oikarinen.

Kansainvälistymisen haasteet 17.11.2016
• Kansainvälistyvän yrityksen peruskysymyksiä nostetaan esille tässä valmen-

nuksessa siirryttäessä kotimaisesta kaupasta kansainväliseen kauppaan.
• Käydään läpi riskit eri jakeluvaihtoehtojen osalta sekä verotuksellisia kysy-

myksiä suunniteltaessa oikeaa toimintamuotoa ulkomailla, kuten ns. kiinteän 
toimipaikan muodostumiseen liittyvät kysymykset sekä tulosiirrot ulkomailta 
(rojaltit, osingot etc.) 

• Mitä huomioitava perustettaessa sivuliike tai tytäryhtiö toiseen valtioon?



37valmennukset 2016 /  

Sopimukset KV-kaupassa 24.11.2016

• kansainvälistyvän yrityksen sopimusriskien hallinta
• miten kansainvälinen kauppasopimus eroaa kotimaisesta sopimuksesta, ja mitä 

erityisesti tulee ottaa huomioon?
• jakeluvaihtoehtojen läpikäyminen eri sopimustyyppien osalta: toimitussopimus 

(suora kauppasopimus), eri tyyppiset lisensiointivaihtoehdot, myyntiedustus 
ulkomaillla, jälleenmyyntisopimus vai value added reseller (VAR) malli

• lainvalinnan ja riitojen ratkaisun merkitys KV-sopimuksissa

 17.11. klo 9-12, 24.11. klo 9-12

 Elektroniikkatie 2, kokoustilat Viro ja Norja, Oulu

 Ernst & Young  Oy

 kansainvälistymistä suunnittelevat yritykset, start-up –yritykset

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö

4. Osakassopimuspäivä: Ovatko 
yrityksesi pelisäännöt sovittuina?
Tämän päivän aikana pureudutaan aluksi osakassopimusten keskeisimpiin asioi-
hin ja tyypillisimpiin ehtoihin, opitaan ymmärtämään osakassopimuksen suhde 
yhtiön yhtiöjärjestykseen ja voimassa olevaan osakeyhtiölakiin ja lopuksi tarkas-
tellaan kunkin osallistujan omaa, henkilökohtaista tilannetta erityisen yritysklinik-
kajakson aikana.

Valmentajana ja kouluttajana toimii varatuomari Kirsi Putkonen EY:ltä. Kirsillä on 
pitkäaikainen, yli 15 vuoden mittainen kokemus liikejuridiikasta ja yritysten neu-
vonantajana toimimisesta. Hän tuntee hyvin eri osakassopimusten ehtorakenteet 
ja on toiminut kouluttajana ja valmentajana sopimusasioissa jo pitkään. 

Valmennukseen sisältyy aamupäivän aikana toteutettava, yhteinen valmennus kai-
kille osallistujille ja iltapäivän aikana kullakin osallistujalla on yritysklinikkajaksossa 
mahdollisuus käydä läpi omaa ja yrityksensä tilannetta osakassopimusten osalta.
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Osakassopimukset
• Mikä on osakassopimus?
• Miksi osakassopimusta tarvitaan?
• Osakassopimuksen suhteesta osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen
• Pääomasijoitustoimintaan liittyvän osakassopimuksen erityispiirteitä – pääkoh-

tia
• Yksittäisiä sopimusehtoja jotka tulee ottaa huomioon
 
 4.10. klo 9-16

 Elektroniikkatie 2, kokoustila Suomi, Oulu

 Ernst & Young Oy

 yritystoimintaa suunnittelevat, start-up -yritykset, pääomasijoitusta tavoittelevat yirytkset

 60 € (sis. alv 24 %)/henkilö



39valmennukset 2016 /  

Muistiinpanoja
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Tutustu tarkemmin yrityspalveluihimme. 
www.businessoulu.com

info@businessoulu.com
www.businessoulu.com

(08) 558 558 10

PL 22, 90015 Oulun kaupunki 

Yrttipellontie 6, 90230 Oulu


