
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

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

17.5.2023

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Crowne Plaza Helsinki

Mannerheimintie 50

00260 Helsinki

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

920 euroa + alv

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Majoitustiedot

Varaukset tunnuksella: AD5 

Huonehinnat:

159 € 1hh / yö

Kukin majoittuja varaa 

huoneensa itse:

Crowne Plazan sivuilla.

Kiintiöstä varaamattomat 

huoneet vapautetaan 10.5. 

Energia-alan laskutus-

ja perintäpäivät 

24.-25.5.2023, Crowne Plaza Helsinki

Energia-alan nopeat muutokset haastavat laskutusta ja perintää. Ilmoittaudu mukaan

tilaisuuteen, jossa pureudutaan nimenomaan energia-alalla toimivien yritysten

erityskysymyksiin. Tilaisuutta osataan odottaa, sillä tämä on ainutlaatuinen

mahdollisuus päivittää tietoja ja saada asiantuntevia vastauksia omiin kysymyksiin.

Seminaari tarjoaa tuhdin tietopaketin laskutuksesta, perinnästä sekä alan

lakiuudistusten pääpiirteistä. Ohjelmassa on mitä ajankohtaisimpia aiheita laskutuksen

ja perinnän päivittäisistä haasteista sekä ajankohtaisista lakiuudistuksista.

Tule kuuntelemaan ajankohtaiset uutiset edunvalvonnasta, miten energiakriisi näkyy

perinnässä, Kelan maksusitoumusmenettelystä, kotitalouksien talous- ja

velkatilanteista, maksamisen tulevaisuudesta, talouden näkymistä, konkursseista, mitä

ovat kryptovarat, sekä ET:n päivitetyt menettelyohjeet konkurssien osalta.

Laskutuksen ja perinnän kysymysklinikat

Jos sinulla on kysymyksiä laskutuksesta tai perinnästä, voit lähettää ne etukäteen 15.5. 

mennessä Energiateollisuus ry:n lakimies Petra Pynnöselle

(petra.pynnonen@energia.fi). Otsikoi: Kysymysklinikka.

Tervetuloa päivittämään tietosi, keskustelemaan ja tapaamaan muita alan 

ammattilaisia!

Näytteilleasettajana mukana:

Kohderyhmä

Energia-alan laskutus- ja perintäpäivät on tarkoitettu kaikille energiayhtiöiden 

laskutuksen ja perinnän parissa toimiville.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Outi Vainio

044 570 4084 

outi.vainio@energia.fi

Koulutussuunnittelija

Seija Naukkarinen

050 548 1124

seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/find-hotels/select-roomrate?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=HELMH&qCiD=23&qCiMy=042023&qCoD=25&qCoMy=042023&qGrpCd=AD5&qAAR=6CBARC&qRtP=6CBARC&setPMCookies=true&qSHBrC=CP&qDest=Mannerheimintie%2050,%20Helsinki,%20FI&srb_u=1
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2503
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2503


Ohjelma 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry

Keskiviikko 24.5.2023

8.45 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi

9.30     Ajankohtaista edunvalvonnassa

Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry

10.15 Tauko

10.30 Miten energiakriisi näkyy perinnässä

Niina Ruhtinas ja Mari Pullinen, Lowell Suomi Oy

11.00 Maksaminen nyt ja tulevaisuudessa

Terhi Wathén, Suomen Pankki 

11.45   Lounastauko

12.45 Kelan maksusitoumusmenettelystä 

Mira Halme, KELA

13.15 Kysymysklinikka 1.

Petra Pynnönen, Energiateollisuus ry

14.15 Kahvia ja Learning Cafe -keskustelut aiheesta: Sähköhyvityksen toteutus, ja muut laskutuksen

ja perinnän päivittäiset haasteet

15.15 Ajankohtaiskatsaus kotitalouksien talous- ja velkatilanteista sekä ratkaisukeinoja

Jenni Lindfors-Hussi, Takuusäätiö

15.45   Talouden näkymät, mitä on horisontissa

Jukka Palokangas, ekonomisti, hallitusammattilainen

16.25  Päivän seminaariosuus päättyy

19.30   Illallinen Ravintola Töölönrannassa os. Helsinginkatu 56 
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https://www.toolonranta.fi/


“Kysymysklinikka on aina todella hyvä.” “Paljon asiaa tuhdisti lyhyessä ajassa.”

"Yleisesti ottaen kaikki esitykset olivat hyviä ja laadukkaita. Hyvät "tietoiskut".

"Aiheet on vuodesta toiseen hyviä ja ajankohtaisia.”   

” Mielenkiintoisia ja hyvin toteutettuja esityksiä."

Ohjelma 

Torstai 25.5.2023

8.30     Aamukahvi tarjolla

9.00     Perinnän perusteet

Petra Pynnönen, Energiateollisuus ry

9.30 Kysymysklinikka 2.

Petra Pynnönen, Energiateollisuus ry

Tauko 15 min sopivassa kohtaa kysymysklinikkaa

11.15   ET:n päivitetyt menettelyohjeet konkurssien osalta

Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry

11.30 Ajankohtaista konkursseista

Tiia Ryhänen ja Hessu Kosonen, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

12.15 Lounastauko

13.15 Kryptovarat – uudella sääntelyllä loppu villin lännen meiningille?

Marika Salo-Lahti, Vaasan yliopisto 

14.00 Myötätunnon voima työssä

Miia Paakkanen, Helsingin yliopisto

14.30   Keskustelu jatkuu kahvin äärellä
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