
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Taloushallinnon

ajankohtaispäivä

14.12.2017, Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

7.12.2017

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Cumulus Resort (ent. 

Rantasipi) Airport Congress 

Center

Robert Huberin tie 4 

01510 Vantaa 

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

460 euroa + alv. 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Taloushallinnon ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille energia-

alalla toimiville taloushallinnon asiantuntijoille ja muille asiasta 

kiinnostuneille. Ajankohtaispäivä on myös tärkeä 

tapaamistilaisuus eri yritysten taloushallintoasioiden kanssa 

työskenteleville.

Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa. Toimintaympäristön 

muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi energiayritysten 

toimintaan tällä hetkellä. Näihin molempiin muutostekijöihin pääsemme 

tutustumaan tarkemmin alan johtavien asiantuntijoiden johdolla. 

Olennainen osa päivää on katsaus tuleviin muutoksiin 

arvonlisäverotuksen, verotuksen ja kirjanpitosäännöstön osalta ja 

niiden vaikutuksista tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjanpitoon. 

Ohjelmassa seuraavat aiheet: 

• Sähköisen laskutuksen toimialakohtaisen ohjeen päivittäminen

• Tulevat muutokset arvonlisäverotuksen, verotuksen ja 

kirjanpitosäännösten osalta

• Energiaviraston katsaus

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Maria Boholm

0400 568 239

Maria.boholm@energia.fi

Koulutussuunnittelija

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti



Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Torstai 14.12.2017

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Seminaarin avaus

9.15 Datahub ja sen vaikutus liiketoimintaprosesseihin

Marjut Puukangas, erikoisasiantuntija, vähittäismarkkinat, Fingrid Oyj

10.00 Sähköisen laskutuksen toimialakohtaisen ohjeen päivittäminen

Kirsi Kuusisto, yksikönpäällikkö, Helen Oy

10.30 Tauko

10.45 Modernit raportointijärjestelmät 

Jani Liimatta, Director, Business Intelligence and Analytics, Solteq Oyj

11.15 Kirjanpidon ajankohtaiskatsaus: Tulevat muutokset arvonlisäverotuksen, verotuksen ja 

kirjanpitosäännösten osalta ja niiden vaatimukset tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjanpitoon

Antti Kääriäinen, KHT-tilintarkastaja, Ari Engblom, veroasiantuntija ja Tero Takalo, alv-asiantuntija, 

KPMG Oy 

• Kirjanpitolain muutosten vaikutukset – käytännön kokemuksia – johdannaisten käsittely kirjanpidossa 

erityisesti energia-alan yhtiöissä

• Veromuutokset: maahantuonnin arvonlisäverotustehtävien siirtyminen Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen, 

muut verolainsäädännön muutokset ja ajankohtaiset asiat

• Uudet kirjanpitolautakunnan lausunnot ja yleisohjeet ja niiden soveltaminen erityisesti energia-alan 

yhtiöissä

12.15 Lounas

13.15 Kirjanpidon ajankohtaiskatsaus jatkuu…

14.15 Kahvi

14.45 Energiaviraston katsaus

Tiina Karppinen, johtava asiantuntija, Energiavirasto  

• Eriyttämisvaatimusten täyttäminen tilinpäätöksen osana 

• Raportointivelvoitteet sähköverkon investointeja koskien

• Sähkö- ja maakaasuverkkoja koskevia ajankohtaisia talousasioita

15.45 Rakennusalan tiedonantovelvollisuus – kuka ilmoittaa ja mitä?

Tero Takalo, alv-asiantuntija, KPMG Oy 

• Rakentamispalvelun määritelmän rajanvedot - esimerkkejä rakennusalan käänteisen arvonlisäveron 

soveltamisesta energia-alalla (sähkönsiirto, kaukolämpö) 

16.15 Tilaisuuden päätös


