Turnaround Management Consultant (TMC)
- koulutus käynnistyy maaliskuussa 2022!

Kuten tiedämme, Covid-19 pandemia on vaikuttanut paitsi meihin kaikkiin, niin sillä on
voimakas vaikutus monien yritysten toimintaan. Monet hyväkuntoisetkin yritykset ovat
joutuneet huomattavan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen pandemian vaikutusten
myötä. Nyt jos koskaan on uusille Turnaround-osaajille tarvetta. TMA Finland ry järjestää
jo 16. TMC-kurssin (Turnaround Management Consultant) keväällä 2022.
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Henkilölle, jolla on koulutus ja perustiedot
liiketoiminnasta ja yritystaloudesta
(yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto
tai sitä vastaavat tiedot, kuten MBA-kurssi,
työkokemus jne.).
Henkilölle, jolla on tarve parantaa
osaamistaan haasteellisten tilanteiden
kanssa painivien yritysten osalta.
Kurssilaisia ovat olleet mm. rahoitusalan
ammattilaiset, konsultit, juristit,
yritystalouden asiantuntijat, tilintarkastajat,
kehitysyhtiöiden henkilökunta, yritysten
arvioinnin asiantuntijat ja vuokrajohtajat
sertifioiduiksi Turnaround-konsultiksi
haluavalle
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Lähes joka viidennellä yrityksellä
oli jo ennen koronaa noteerattuja
maksuvaikeuksia.
Taloudellisesti riskialttiita
yrityksiä oli Suomen Asiakastieto
Oy:n mukaan n. 100.000.
Suomessa on
asiantuntijasertifioinnin hakenut
90 konsulttia, mutta näistä
aktiivisesti konsulttina toimii
arvioilta vain 30 henkilöä, ja
siinäkin ryhmässä on käynnissä
merkittävä sukupolvenvaihdos.

Kurssiin sisältyy 12 x 2h verkkotapaamista. Teoriakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kolmen
päivän workshop pääkaupunkiseudulla toukokuussa 2022. Workshopin tarkoitus on paitsi
verkostoitua, myös harjoitella opittuja taitoja mm. case-harjoituksina ja muina aktiivisina ryhmätöinä.
Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihealueita
Kassa, käyttöpääoma ja kassaennusteet
PK-yrityksen rakenne, kannattavuus ja raportointi
YT-laki, yrityssaneerauksen ja konkurssioikeuden perusteet
Muutosjohtaminen ja muutostiimin rakentaminen
Kriisiviestintä
PK-yrityksen rahoitus
Turnaround käytännössä ja tilanteen haltuunotto
Turnaround konsultointi elinkeinona
Turnaround Management TMA toiminta Suomessa ja
kansainväliset ulottuvuudet

Verkkoluennot iltaisin
pääsääntöisesti tiistaisin ja
torstaisin 29.3.-5.5.2022. klo 18-20.
Huom. aikataulu voi vielä
muuttua.
Koko päivän mittaiset workshopit
klo 9-16 la 14.5.22, su 15.5.22 ja ma
16.5.22

Koulutuksen suorittanut voi hakea Turnaround Management
Finland ry:n jäsenyyttä ja TMC-sertifiointia.
Kurssin hinta on 2 400 € + alv 24%. Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on yli 12 henkilöä.
Kurssin järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Ilmoittautumiset 10.3.2022
mennessä ilmoittautumislomakkeella.
Lisätiedot:
Heidi Kaikkonen, heidi.kaikkonen@leos2go.com, 040 8268 353
Marjut Sibenberg, marjut.sibenberg@leos2go.com, 0400 490 025

