ikäkysymys, mutta kyvykkään tiimityöskentelijän on aina
helpompi saada toiset mukaan muutospohdintoihin. Yrityskauppoihin tai vaativiin projekteihin liittyy oma osaamisensa, joka on pitkälti toimialasta riippumatonta. Myös olennaisen erottaminen vaatii kokemusta.

Mitä talousjohtajan tulisi nyt muistaa?
-Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja valmiuksien kehittäminen tulee olla työlistalla myös vaikeina aikoina, jotta
nousukauden koittaessa yritys on iskukunnossa. Itse noudatan positiivisen kyseenalaistamisen mallia eli mietimme
avaintiimini kanssa, miten samalla panoksella saadaan aikaan enemmän. Tavoiteasetannassa ei pidä tinkiä, mutta sen
pitää tukea toivottua muutosta.
Tiimityöskentelyn taitaja Lind ymmärtää myös tiimin
ulkopuolelta
tulevan
näkemyksen
arvon.
-Ulkopuolista konsultointia käytämme täsmäongelmatilanteissa.
Vinkki työtaakan parissa painiskeleville talousjohdon kollegoille Lindiltä löytyy nopeasti:
-Pärjäämisen salaisuus on, että palkkaa itseään parempia
ihmisiä.

(infoboxi)
Raimo Lind (s. 1953) on koulutukseltaan kauppatieteiden
maisteri. Hän on toiminut Wärtsilän talous- ja rahoitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998.
Lind on ollut yhtiön palveluksessa vuosina 1976-89 ja sen jälkeen vuodesta 1998 lähtien. Hänellä on laaja ja monipuolinen
kokemus sekä talous- ja rahoitustehtävistä että liiketoiminnan kansainvälisestä johtamisesta. Vuosina 1976-89 hänen
tehtävänsä painottuivat Wärtsilä Dieselin kehittämiseen ja
kansainvälistämiseen.
Lind aloitti uransa Wärtsilän taloushallinnossa, toimi talouspäällikkönä Colton-Wärtsilässä Yhdysvalloissa ja sen jälkeen Wärtsilä Diesel –ryhmän talousjohtajana. Vuonna 1984
hän siirtyi Wärtsilä Diesel Singaporen toimitusjohtajaksi
sekä toimi Wärtsilän aluejohtajana Aasiassa. Tämän jälkeen hän oli johtajana Wärtsilä Dieselin Huolto-toimialalla.
Vuosina 1990-1991 Lind toimi Spontelissa ja 1992-1998 Tamrockissa eri tehtävissä.
(nosto)
”Raimo Lindillä on halua ja uskallusta hyödyntää kokemustaan ja ammattitaitoansa. Tämän lisäksi hän hallitsee
luontevan verkostoitumisen. Hän tekee aktiivisesti benchmarkingia sekä johtavien suomalaisten että tiettyjen kansainvälisten yhtiöiden kanssa.”

”Tarjoamme talousjohdon huippuosaamista pk-yrityksille sopivalla tavalla. Sixones CFO-palvelu varmistaa, että yrityksenne taloustoiminnot ja talouden ohjaus palvelevat liiketoimintaa ja
päätöksentekoa eteenpäin suunnatuin katsein. Tätä on hyvä talousjohtaminen.”
– Sampo Salmi, toimitusjohtaja

Hyvällä talousjohtamisella
parannetaan tulosta ja kassavirtaa

Jokaisessa yrityksessä tarvitaan talousjohdon ammattiosaamista, koska liiketoimintaa on voitava suunnitella, ennustaa
ja johtaa tarkan ja oikeellisen taloustiedon
pohjalta. Monessa pk-yrityksessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista rekrytoida
kokopäiväistä talousjohtajaa. Silloin voi
käyttää Sixones Talousjohtajapalvelua.
Hyvätkin tilitoimistoraportit katsovat
usein vain taaksepäin. Samoin tekevät
monesti omankin talousosaston tuottamat analyysit ja tiedot. Sixonesissa katseet suunnataan tulevaan.
-Ei ole kiinnostavaa tietää, paljonko
kassassa oli rahaa viime kuun vaihteessa. Kiinnostavaa on tietää, paljonko sitä
on vuoden kuluttua, sanoo Sixones Oy:n
toimitusjohtaja Sampo Salmi.

Mitä tunnuslukuja Sinun
kannattaa seurata?
- Me laitamme yrityksen talousohjauksen peruspalikat oikeaan ojennukseen.
Esimerkiksi riittävän pitkälle ulottuvat
luotettavat tulos- ja kassavirtaennusteet
tulisi olla jokaisessa yrityksessä systemaattisessa seurannassa.
- Luomme selvät ja tehokkaat raportointikäytännöt sekä analyysimallit. Liiketoiminnalle on löydettävä oikeat mittarit, joita seuraamalla ja ennakoimalla nähdään,
pysytäänkö oikealla kurssilla.
Erityisesti kasvu- ja muutostilanteissa
talousjohtamisen merkitys korostuu.
- Me autamme tietämään, milloin on
oikea hetki jarruttaa intoa tai painaa
kaasua.
Hektinen talouden ja markkinoiden
muutostahti vanhentaa tiedon yhä nopeammin.
- Luomme asiakkaallemme talousohjauksen systematiikan joka varmistaa, että
luvut heijastavat totuudenmukaisesti ja
ajantasaisesti yrityksen liiketoimintaa ja
antavat näkymää eteenpäin. Reagointiaika ympäristön muutoksiin lisääntyy.
Tehokas toiminta on elinehto pk-yritykselle.
- Tehostamme yrityksen kannattavuuden seurantaa ja budjetointia.

Kehitämme nämä talouden prosessit
yritykselle sopivaan muotoon. Pelkät
uudet talous-tai tietojärjestelmät ilman
talousjohdollista näkemystä ja analyyttisyyttä tuskin ovat tie onneen.

Palvelumme hyödyt näkyvät
yrityksenne kassassa
Hyvällä talousjohtamisella parannetaan
tuloksentekokykyä ja tehostetaan kassavirtaa. Sixones –asiantuntijoiden käyttö
myös vapauttaa yritysjohdon aikaa tuloksentekoon. Sixonesin talousjohtajilla
on useiden vuosikymmenien kokemus
liikkeenjohdosta, talousjohtamisesta,
controller-toiminnoista, eri yritysten
taloushallinnosta ja -järjestelmistä sekä
yritysjärjestelyistä. Kokemus tuo varmuutta ja tehokkuutta sekä näkemystä.
- Asiakkaamme saavat asiantuntevaa
sparrausapua merkittävien strategisten,
taloudellisten ja organisatoristen päätösten tekoon. Tuomme uusia ideoita ja
nostamme yhdessä yrityksenne talousohjaamisen uudelle tasolle.
Sixonesin asiakaskunta koostuu monen eri toimialan yrityksistä, edustaen
monia eri kokoluokkia pienyrityksistä
pörssiyhtiöihin. Kaikissa yrityksissähän
tarvitaan talousjohtamista! Erityisesti
palvelu soveltuu pk- ja kasvuyrityksille.
- Samalla, kun autamme kehittämään
yritystä ja säästämään kuluissa, tuomme
aktiivisesti esiin keinoja parantaa kassavirtaa ja kannattavuutta. Ja mikä parasta
asiakkaan kannalta, meillä maksat vain
tehokkaasta työajasta! PR

•

Sixones
• Tunne liiketoimintasi oikeat mittarit

strategisella ja operatiivisella tasolla.

• Talousjohtaminen on työkalu hallita ja
•

parantaa yrityksen tuloksentekokykyä ja
kassavirtaa
Kaikki yritykset tarvitsevat talousjohtamista. Me tarjoamme sitä pk-yrityksille
sopivana joustavana palveluna
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