Varhaiskasvatuksen talouskoulutus
Kevät 2021

Koulutuksen tavoitteet
• Parantaa osanottajien osaamista varhaiskasvatuksen talouden
suunnittelun, seurannan ja laskennan osalta
• Kehittää varhaiskasvatuksen kustannuslaskentaa
• Edistää tuottavuuden ja laadun parantamista
• Edistää laskennan ja seurannan systematiikan kehittymistä
• Avata Vertikal Oy:n kehittämiä laskentatapoja ja –malleja
• Perehtyä tilitason talousanalysointiin
• Tarkastella taloutta ja toimintaa yhtenä kokonaisuutena
• Parantaa Excel-osaamista
• Perehtyä tiedolla johtamiseen
• Tutustua raporttien visualisointiin ja Power BI-sovellukseen

Toteutus
• Koulutus koostuu neljästä koulutuskerrasta, joiden
kesto on 3 tuntia
• Koulutukset ovat vuorovaikutteisia
• Koulutusten ajankohdat 28.1., 12.2. ja 4.3.
(viimeinen koulutuksen ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin) klo 8.30- 11.
• Jokainen koulutus nauhoitetaan ja sen voi myös
katsoa erikseen haluamanaan ajankohtana
• Koulutuksen aikana tuotetut materiaalit ja
laskentatyökalut jäävät osanottajien käyttöön

Sisällöt
•
•
•
•

Varhaiskasvatuksen talouden rakenne
Varhaiskasvatuksen talouden erityispiirteistä
Talouden analysointi ja tilianalyysin tekeminen
Varhaiskasvatuksen talous ja päiväkotitason talous

•
•
•
•

Kustannuslaskenta
Tuottavuuslaskenta
Laskennallisten suoritteiden laskenta ja tuotteistaminen
Taloudellisuuden seuranta täyttö- ja käyttöasteen avulla

•
•
•
•

Talouden johtaminen
Taloussuunnittelu
Excelin käyttö laskennassa ja työkaluna
Power BI tietojen visualisoinnissa

Kouluttajat
• Simo Pokki
• Toiminut varhaiskasvatuksen ja kuntatalouden parissa
vuodesta 1984
• Tehnyt yli 100 erilaista talouteen ja toimintaan liittyvää
selvitystä kunnille
• Luonut suoriteperusteisen SPB-mallin yhdessä Vesa
Ekroosin kanssa
• Vesa Ekroos
• Talouden asiantuntija
• Toiminut mm. Mehiläisen toimitusjohtajana
• Osallistunut kymmeniin varhaiskasvatuksen hankkeisiin
Vertikal Oy:n verkoston jäsenenenä
• Juho Innanen
• Vertikal Oy:n verkoston virallinen insinööri
• Laskennan ja big datan asiantuntija
• Excel- ja Power BI-kouluttaja ja asiantuntija

Hinnat ja
ilmoittautuminen
• Koulutuksen osanottajakohtainen hinta on 210
euroa
•

Hinta sisältää yhden yhteyden, samalla koneella voi olla
useampia osanottajia

• Organisaatio voi ostaa myös käyttöönsä
nauhoitteet rajatuksi ajaksi koko organisaation
koulutuskäyttöön
• Hintoihin lisätään alv 24 %
• Pyydämme ilmoittautumista viimeistään 9.1.2021
mennessä os. sarianne@vertikal.fi
• Tiedustelut asiaa koskien simo.pokki@vertikal.fi
tai 0440 885599

