
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

12.12.2019, Clarion, Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

5.12.2019

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. Näihin molempiin muutostekijöihin 

syvennytään alan johtavien asiantuntijoiden johdolla Taloushallinnon 

ajankohtaispäivässä.

Ohjelmassa on  jälleen tärkeää asiaa arvonlisäverotuksen, verotuksen ja 

kirjanpitosäännöstön ajankohtaisimmista muutoksista, ja niiden vaikutuksista 

tilinpäätökseen ja juoksevaan kirjanpitoon. 

Digitalisaatiota käsitellään monesta tulokulmasta. Tutustutaan taloushallinnon 

edistyneen data-analytiikan, robotiikan, talouden ennustamisen ja pilvessä 

tapahtuvan taloussuunnittelun mahdollisuuksiin. Kuulemme, mikä on talous-

hallinnon uusi rooli datan hallinnoijana, sekä miten uusien teknologioiden 

avulla voidaan tehokkaasti analysoida ja tuottaa johdon päätöksenteon 

tarvitsemaa tietoa nykyaikaisilla menetelmillä.

Koulutus on suunniteltu kaikille energia-alan taloushallinnon vastuuhenkilöille. 

Ajankohtaispäivä on tärkeä tapaamistilaisuus kaikille energia-alan yritysten 

taloushallinnosta vastaaville tai muissa taloushallinnon tehtävissä 

työskenteleville!

Ohjelmassa tärkeä tietopaketti alan ajankohtaisimmista teemoista: 

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

• Taloushallinnon rooli datan hallinnossa päätöksenteon tukena ja uudet
teknologiat

• Talouden ennustaminen ja edistynyt analytiikka

• Taloussuunnittelu pilvessä (käytännön case)

• Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen taloushallinnossa

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
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1867


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Torstai 12.12.2019

8.30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi

9.00 Seminaarin avaus

9.05 Uuden työaikalain keskeiset muutokset

Markus Saimio, Energiateollisuus ry

9.45 Kahvia ja verkostoitumista

10.00 Talouden ennustaminen ja edistynyt analytiikka            

Kaisa Nieminen, Efima Oy

10.45   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   Taloushallinnon rooli datan hallinnossa päätöksenteon tukena ja uudet teknologiat

Erica Svärd, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14.00    Kahvitauko

14.30   Tietokonversio - Datan laadun merkitys datahubissa

Lauri Jännes, Fingrid Datahub Oy

15.15   Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen taloushallinnossa

Outi Strengell-Hytönen, Telia Finland

15.45  Taloussuunnittelu pilvessä (Case example)

Teemu Kettunen, Oracle Finland Oy ja Jouni Oksala, Tieto Oyj

16.15 Tilaisuuden päätös

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.


