
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

10.12.2020, Online

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

3.12.2020

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Online GoToWebinar

GoToWebinar on 

helppokäyttöinen järjestelmä, 

joka avautuu linkistä. 

Tarkemmat ohjeet 

etäosallistumiseen saat 

osallistumisvahvisteen 

yhteydessä.

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

375 euroa + alv

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali.

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. Tänä vuonna 

ohjelma vie sinut virtuaalisesti viimeisimmän tiedon äärelle. 

Tule linjoille kuulemaan tärkeistä aiheista:

- Taloudellisten väärinkäytösten tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

- Miten tekoäly sujuvoittaa taloushallintoa

- Energiayhtiön taloushallinnon digitaalinen uudistus

- Kuluttajansuojasääntelyn uudistukset

- Tulevat muutokset ja ajankohtaiset asiat arvonlisäverotuksen, 

verotuksen ja kirjanpitosäännösten osalta

Tilaisuus toteutetaan Online helppokäyttöisen GoToWebinar

järjestelmän kautta. Ohjelma sopii kaikille energia-alalla taloushallinnon 

parissa työskenteleville asiantuntijoille ja vastuuhenkilöille.

Tervetuloa kuulolle!

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Outi Vainio

044 570 4084 

outi.vainio@energia.fi

Koulutussuunnittelija

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2012
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2011


"Kokonaisuus on nykyisellään hyvä. "
"Case studyt ovat aina mielenkiintoisia."

"Hyviä luentoja oli kaikki."
"Hyödyllistä taustatietoa toimialaa koskien.

Ohjelma
Torstai 10.12.2020

9.20 GoToWebinar aukeaa – Tervetuloa!

9.30 Taloudellisten väärinkäytösten tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
Tunnista taloudelliset väärinkäytökset ajoissa
Tytti Saarinen, director, Forensic Risk Alliance

10.30 Tauko

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 Tauko

12.30 Kirjanpidon ja verotuksen ajankohtaiskatsaus jatkuu…

13.20   Tauko

13.30  Kuluttajansuojasääntelyn uudistukset

Saara Naukkarinen, neuvontalakimies, Energiateollisuus ry   

Keskustelua

14.00 Tauko

14.30 Energiaa suunnitteluun ja raportointiin

Stefan Forsström, kehitys- ja analytiikkapäällikkö, talous, Vantaan Energia Oy

15.00 Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen taloushallinnossa

Maria Vuontisvaara, COO, MOST Digital Oy

Keskustelua

15.50  Yhteenveto ja päätös
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