
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

13.12.2018, Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

6.12.2018

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport, 
Aviapolis

Karhumäentie 5 

01510 Vantaa 

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

495 euroa + alv. 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Taloushallinto ja sille asetetut vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. 

Toimintaympäristön muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat 

merkittävästi energiayritysten toimintaan tällä hetkellä. Näihin 

molempiin muutostekijöihin syvennytään alan johtavien 

asiantuntijoiden johdolla Taloushallinnon ajankohtaispäivässä.

Ohjelmassa on tärkeää asiaa arvonlisäverotuksen, verotuksen ja 

kirjanpitosäännöstön ajankohtaisista muutoksista, ja niiden 

vaikutuksista tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjanpitoon. Päivässä 

käsitellään myös raportointivelvoitteita ja tilaajavastuulakia. Kuulet 

Datahubin kuulumisia ja tutustut taloushallinnon robotiikan 

mahdollisuuksiin. 

Koulutus on suunniteltu energia-alan taloushallinnon vastuuhenkilöille, 

heidän aihetoiveitaan kuullen. Ajankohtaispäivä on tärkeä 

tapaamistilaisuus kaikille energia-alan yritysten taloushallinnosta 

vastaaville tai muissa taloushallinnon tehtävissä työskenteleville!

Uudistettuun ohjelmaan on koottu seuraavia aiheita: 

• Energiaviraston katsaus

• Tulevat muutokset ja ajankohtaiset asiat arvonlisäverotuksen, 
verotuksen ja kirjanpitosäännösten osalta

• Datahubin ajankohtaiset kuulumiset

• Ajankohtaista tilaajavastuusta ja taloushallinnosta 

• Robotiikka taloushallinnossa – tilannekatsaus ja käytännön 
esimerkkejä

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

Outi Vainio

044 5704084

outi.vainio@energia.fi

Koulutussuunnittelija

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1698


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Torstai 13.12.2018

8.30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi

9.00 Seminaarin avaus

9.05 Energiaviraston katsaus

Tiina Karppinen, johtava asiantuntija, Energiavirasto  

• Eriyttämisvaatimusten täyttäminen tilinpäätöksen osana 

• Raportointivelvoitteet sähköverkon investointeja koskien

• Sähkö- ja maakaasuverkkoja koskevia ajankohtaisia talousasioita

10.00 Pieni jaloittelutauko

10.15   Kirjanpidon ja verotuksen ajankohtaiskatsaus: Tulevat muutokset ja ajankohtaiset asiat 

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  

11.30 Lounas

12.30 Kirjanpidon ja verotuksen ajankohtaiskatsaus jatkuu…

13.15 Datahubin ajankohtaiset kuulumiset

Kerttu Korpelainen, suunnittelija, Finqrid Datahub Oy

• Datahubin ajankohtaiset kuulumiset ja alueelliset Road Show -tilaisuudet

• Sähkömarkkinalain muutosesityksen tilanne ja asetusmuutosten tilanne

• Käyttöönottosuunnitelmien ohjeistus ja mittarointi

14.00 Kahvi

14.30  Ajankohtaista tilaajavastuusta ja taloushallinnosta 

Marita Iskala, osakas, asianajaja, KTM, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy 

15.30 Robotiikka taloushallinnossa – tilannekatsaus ja käytännön esimerkkejä

Sanna Kaarlejärvi, partner, CFO, Efima Oy

16.10 Tilaisuuden päätös


