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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Yhdistyksen toiminta tapahtuu hallituksessa ja yhdistyksen kolmessa työryhmässä.
Hallitus ja työryhmät jatkavat tiivistä yhteistyötään yhteisten suunnittelukokousten
kautta. Jäsenistön toiveiden mukaisesti yhdistys pyrkii tehostamaan tiedottamistaan ja
lisäämään julkista näkyvyyttään.
Talouden osalta ei ole tiedossa merkittäviä rahankäyttökohteita vuodelle 2018.
Tulo- ja menoarvio perustuu hallituksen ehdotukseen perittävästä 150 euron
jäsenmaksusta. Liittymismaksuksi hallitus esittää 300 euroa.
Työryhmät
Työryhmien puheenjohtajina toimivat vuoden 2018 aikana seuraavat henkilöt:
Analyysityöryhmä: Mikko Hollman, BSH Partners Oy
Koulutustyöryhmä: Niklas Gabrielsson, OP Ryhmä
Yritystutkijan auktorisointi –työryhmä: Ulla Hagman, Finnvera Oyj
Analyysityöryhmä
Analyysityöryhmä toimittaa Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysin englannin kielisen
käännöksen alkuvuodesta 2018. Samalla työryhmä selvittää jäsenkyselyllä tarpeen ruotsinkielisen käännöksen tekemiselle. Vuonna 2018 toimitetaan myös tämä käännös, mikäli tarvetta ilmenee riittävästi.
Analyysityöryhmä pyrkii vuoden 2018 aikana selvittämään mahdollisuuksia sen toimittamien oppaiden digitalisoimiseksi. Tavoitteena on selonteko/esitys hallitukselle 2018
vuoden aikana.
Vuonna 2018 analyysityöryhmä edelleen harkitsee Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa -oppaan päivitystarpeen.
Työryhmään kuuluvat:
Mikko Hollman
Merja Hautaniemi
Ari Toivio
Pasi Kopra
Sari Kekki
Joni Ruusulaakso

BSH Partners Oy (puheenjohtaja)
Finnvera Oyj
Suomen Asiakastieto Oy
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Danske Bank Oyj
OP Ryhmä

Koulutustyöryhmä
Koulutustyöryhmä järjestää kaksipäiväisen koulutustilaisuuden syys-lokakuussa 2018.
Tilaisuuden suunnittelu tullaan aloittamaan vuoden 2017 lopussa. Koulutuspäivät järjestetään todennäköisesti Helsingissä keskeisellä paikalla kulkuyhteyksien vuoksi. Suunnittelussa otetaan huomioon syksyn 2017 koulutuspäivien kokemukset ja osallistujien antama palaute. Palautekyselyssä ollaan myös kartoitettu kiinnostusta mahdollisesti järjestettäviä muita tilaisuuksia kohtaan ja niiden aihealueita. Ohjelman suunnittelussa pyritään
laadukkaisiin ja ajankohtaisiin esityksiin sekä tunnettuihin, hyviin puhujiin.
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Koulutuspäivillä käsitellään yritystutkijoiden työn kannalta keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita niin, että mahdollisimman moni Yritystutkimus ry:n jäsenyhteisön työntekijä kokee
ne kiinnostaviksi. Potentiaalisia aihepiirejä ovat lakimuutokset, suhdannevaihtelut, toimintaympäristön muutokset ja toimiala-asiat. Työryhmä on ottanut toimiala-asiat koulutuspäivien ohjelmaan toimialatyöryhmän lakkauttamisen jälkeen. Vuoden 2018 koulutuspäivien teemaksi haetaan alustavasti kokonaisvaltaista aihetta kuten muutamana viime
vuotena. Aihe valitaan koulutustyöryhmän ja yhdistyksen hallituksen yhteistyönä.
Koulutuspäivien osallistujamäärä kasvoi vuonna 2017 osallistujamäärän ollessa yhteensä
137 henkilöä, joista maksavia osallistujia oli 111. Osallistujien määrä pyritään pitämään
korkealla tasolla jatkossa. Koulutuspäivät tarjoavat yritystutkijoille luontevan tilaisuuden
kollegojen tapaamiseen.
Syksyn koulutuspäivien käytännön järjestelyistä huolehti vuonna 2017 monivuotinen yhteistyökumppani Tavicon Oy, jonka suoriutuminen arvioidaan työryhmässä erikseen.
Koulutustyöryhmä on kokoontumassa lokakuussa lopussa tai marraskuun alussa 2017 vetämään yhteen vuoden 2017 koulutuspäivien palautteen ja järjestäytymään samalla seuraavalle vuodelle. Kokouksessa selviävät myös muutokset ryhmän jäsenissä. Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta on jäämässä pois ja hänen tilalle on tullut jo vuoden
alusta asti mukana ollut Elina Rainio Työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Työryhmän alustava kokoonpano vuodelle 2018 on seuraava:
Niklas Gabrielsson
Heidi Kukkonen
Lauri Virtanen
Anna Karppinen
Kirsi Leino
Jaana Jussila
Elina Rainio

OP Yrityspankki, puheenjohtaja
Danske Bank Oyj, ohjelmavastaava, varapuheenjohtaja
Nordea Pankki Suomi Oyj, talousvastaava
Finnvera, viestintävastaava
Tekes, ohjelmavastaava
Intrum Justitia, iltaohjelmavastaava
TEM

Yritystutkijan auktorisointi –työryhmä
CCA-työryhmän eli Certified Credit Analyst –työryhmän suunnittelema ja käynnistämä
kahdestoista CCA-koulutusohjelma alkoi lokakuussa 2017. Koulutusohjelma toteutetaan
yhdessä Aalto-yliopiston Executive Education Oy:n kanssa. Koulutusohjelman suorittaneilla on mahdollisuus ottaa käyttöön auktorisoidun yritystutkijan nimike CCA eli Certified Credit Analyst.
Auktorisointikoulutusohjelman tavoitteena on luoda korkealaatuista koulutusta Yritystutkimus ry:n jäsenlaitoksissa yritystutkijana tai vastaavissa tehtävissä useamman vuoden
toimineille henkilöille. Koulutus kestää noin puoli vuotta ja koulutusohjelman laajuus on
24 opintopistettä.
Yritystutkijan tehtävän moninaiset vaatimukset ja työn sisällön erilaiset painotukset työnantajittain aikaansaavat sen, että varsinaisen yritystutkijan ammattitutkinnon luominen on
vaikeaa. Auktorisointitutkinnon kautta yritystutkijan ammatillisia valmiuksia pyritään
kehittämään ja ylläpitämään toimen vaativuuden ja menestyksekkään hoitamisen edellyttämällä tasolla.
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Kuten aikaisempina vuosina, myös vuoden 2018 aikana CCA-työryhmä osallistuu aktiivisesti koulutusohjelman ohjaamiseen sekä kehittää koulutusohjelmaa edelleen tulevaisuudessa tarvittavia osaamisalueita vastaavaksi. Tarkoituksena on käynnistää seuraava
CCA-koulutusohjelma syksyllä 2018.
Työryhmään kuuluvat:
Ulla Hagman
Timo Laakso
Pirkko Östring

Finnvera Oyj, pj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Danske Bank Oyj

