
Hankinta Toimitusketjun hallinta Yritysvalmennukset

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n 
jäsenyrityksille koulutustarjous

Nyt LOGYn syksyn 2016 koulutukset 
-15 % alennuksella! Saat tunnuksen 

käyttöösi mainitsemalla STJM 
ilmoittautumisen yhteydessä 

lisätieto-kentässä. 
Alennus myönnetään koulutusten 

normaalihinnasta (ei-jäsenhinnasta)

Ylitä itsesi



Hei, 

hankinnan ja toimitusketjun hallinnan osaaminen on yrityksille erittäin 
tärkeä kilpailukyvyn lähde, jolla vaikutetaan merkittävästi 
tuloslaskelman viimeiseen riviin. 

Me LOGYssä olemme erikoistuneet juuri hankinnan ja toimitusketjun 
hallinnan valmennuksiin. Tarjonnassamme on yli 25 
huippuvalmennusta ja kouluttajaverkostossamme 30 alan ammattilaista. 

Voit hakea osaamista ja työkaluja vain tiettyyn aihealueeseen tai 
halutessasi suorittaa koko koulutusohjelman. Koulutusohjelmamme on 
uudistettu vuonna 2015 ja ne vastaavat alan viimeisimpään 
osaamistarpeeseen.

Kolmitasoiset koulutusohjelmamme tarjoavat jokaiselle jotakin. 
Ensimmäisellä tasolla käsitellään operatiivisia perusteita, toisella 
hankinnan ja toimitusketjun hallinnan avaimia ja työkaluja, kolmannella 
puolestaan strategista johtamista. 

Valmennuksistamme saat osaavien kouluttajien lisäksi monimuotoiset 
opetusmenetelmät, mielenkiintoiset yrityscaset ja ennen kaikkea 
mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Tiesithän, että valmennuksemme ovat myös räätälöitävissä 
yrityksellenne sopiviksi? 

Lisätietoja tarjonnastamme löydät sivuiltamme 
www.logy.fi/koulutus. Toivomme näkevämme sinut syksyllä 2016  
valmennuksissamme – tervetuloa!

Ystävällisesti, 
LOGYn valmennustiimi



“LOGYn kurssit ovat tarjonneet hyvin sisältöä ja uusia ideoita omaan 
työhön. On ollut hienoa huomata, että kouluttajan rautainen 
ammattitaito on noussut esiin ryhmästä nousseiden visaisten 
kysymysten kohdalla. Kaiken kaikkiaan koulutukset ovat olleet 
erittäin onnistuneita ja niitä suosittelee mielellään myös muille.”

KOULUTUS
Pentti Nousiainen, Agnico-Eagle Finland Oy

“Kollegatkin aikanaan kertoivat, että LOGY Conference on alan paras 
tapaamisfoorumi ja vuosien kokemus on osoittanut kuulopuheet 
todeksi. Suosittelen seminaaria kaikille logistiikka-alan päättäjille, 
jotka haluavat pysyä ajan hermolla ja kasvattaa omia verkostojaan.”

SEMINAARIT
Heikki Kovanen, Kovanen Yhtiöt Oy

“Saimme kaikille selkeän ja rakenteellisen näkemyksen kurssilla 
käsiteltyyn asiaan, käytännönläheiset caset auttoivat puolestaan 
soveltamaan opittua teoriaa. Minulle kurssin parhainta antia oli 
ehdottomasti vuorovaikutteisuus. Suosittelen rohkeasti kokeilemaan 
LOGYn koulutustarjontaa. Taustalla on laaja osaaminen ja 
tarjonnassa kattava määrä kursseja, jotka mahdollistavat helposti 
siirtymisen osaamistasolta toiselle.”

YRITYSVALMENNUS
Antti Puustinen, Skanska Oy



Hankinnan koulutusohjelma

HANKINTATOIMEN, TOIMITTAJIEN JA KATEGORIOIDEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Toimittajien 
johtaminen (2pv)

Oston sopimukset ja 
lakiasiat (2pv)

Hankintatoimen johtaminen 
ja kehittäminen (2pv)

Kategoriajohtaminen 
(2pv)

TEHOKKAAN HANKINNAN AVAIMET JA TYÖKALUT

HANKINNAN OPERATIIVINEN PERUSTA

Hankinnan mittaaminen (1pv)

Tehokas kilpailuttaminen (2pv) Hankintojen taloudellinen 
ohjaaminen (1pv)

Oston peruskurssi (6pv)
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”Minulle avautui uusi 
maailma. Sain paljon 

työvälineitä, joita 
hyödyntää päivittäisessä 

tekemisessä.”



Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelma 

TOIMITUSVERKOSTON JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Varaston suunnittelu (2pv)

Kuljetukset kilpailutekijänä (1pv)

Tuotannonohjaus toimitusketjun 
ammattilaisille (1pv)

Toimitusverkoston hallinta ja 
kehittäminen (2pv)

TEHOKKAAN TOIMITUSKETJUN AVAIMET JA TYÖKALUT

TOIMITUSKETJUN HALLINNAN OPERATIIVINEN PERUSTA

Varastotoiminnan ohjaus (2pv)

Kuljetuspalvelujen ostaminen (1pv)

Toimitusketjun mittaaminen (1pv)

Toimitusverkoston johtaminen ja 
riskien hallinta (2pv)

Toimitusketjun hallinnan perusteet (2pv)
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“Paras koskaan 
käymäni kurssi!”

”Olin todella 
positiivisesti yllättynyt! 

Kurssi ylitti kaikki 
odotukseni.”



•  Kuljetuspäivä 31.8.
•  Hankintapäivä 1.9.
•  LOGY iSCM 21.-22.9. 
•  SCM-päivä 17.11.

•  Varaston suunnittelu 21.-22.9.
•  Toimitusketjun mittaaminen 22.9.
•  Tuotannonohjaus toimitusketjun ammattilaisille 28.9. - UUSI KURSSI!
•  Tuontikaupan perusteet 5.-6.10.
•  Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen 11.-12.10.
•  Varastotoiminnan ohjaus 26.-27.10.
•  Toimitusketjun hallinnan ABC 10.-11.11.
•  Kuljetukset kilpailutekijänä 15.11.
•  Kuljetuspalvelujen ostaminen 16.11.
•  Incoterms 29.11.

•  Oston peruskurssi 21.-22.9., 5.-6.10. & 26.-27.10
•  Kategoriajohtaminen 28.-29.9
•  Materiaaliohjauksen analysointi- ja laskentamenetelmät 11.-12.10.
•  Oston peruskurssi 26.-27.10., 9.-10.11. & 23.-24.11.
•  Vastuulliset hankinnat 1.11. - UUSI KURSSI!
•  Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 2.-3.11.
•  Hankinnat ja tuloksenteko 9.-10.11.
•  Hankintojen taloudellinen ohjaaminen 10.11.
•  Oston sopimukset ja lakiasiat 15.-16.11.
•  Hankinnan mittaaminen 16.11.
•  Toimittajien johtaminen 23.-24.11.
•  Incoterms 29.11.
•  Tehokas kilpailuttaminen 29.-30.11.
•  Tuloksellinen neuvottelu 13.-14.12.

Valmennukset ja seminaarit - syksy 2016

Lisätiedot: www.logy.fi

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa.

www.logy.fi/koulutus
yhdistys@logy.fi 

0443367083 

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Hankinnan valmennukset

Seminaarit

Toimitusketjun hallinnan valmennukset 


