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FINANCIAL ASSISTANT – Talousassistentin
valmennuspäivä 5.4.2022, Turku

Financial Assistant – Talousassistentin valmennuspäivä on tarkoitettu Sinulle,
joka haluat vahvistaa osaamistasi monipuolisessa talousassistentin tehtävässä.

Valmennuspäivän aikana tarkastellaan mm. taloushallinnon roolia keskeisenä osana
yrityksen toimintaa, kirjanpidon peruskäsitteitä, edellytyksiä taloushallinnon jatko-
opintoihin sekä vuorovaikutusta taloushallinnon ja liiketoiminnan välillä.

Ohjelmassa:

Yrityksen taloushallinto
Taloudellinen raportointi
Ostolaskut ja niiden kirjaukset
Laskutus ja myyntireskontra
Edustus vai neuvottelu
Henkilöstökulut
Matkalaskujen käsittely

Tilaisuuden asiantuntijana toimii Teija Kerbs Helsingin seudun kauppakamarista.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Valmennuspäivän aikana tarkastellaan mm. taloushallinnon roolia
keskeisenä osana yrityksen toimintaa, kirjanpidon peruskäsitteitä,
edellytyksiä taloushallinnon jatko-opintoihin sekä vuorovaikutusta
taloushallinnon ja liiketoiminnan välillä.

Tule kuulemaan kirjanpidon perustaidoista, ja saat varmuutta hoitaa
tehtäviäsi entistä ammattitaitoisemmin. 

Tervetuloa koulutukseen!

Ohjelma

8.45  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00   Yrityksen taloushallinto

-taloushallinnon osa-alueet

-yhteistyö tilitoimiston kanssa

Taloudellinen raportointi

-kuukausiraportointi

-tuloslaskelman ja taseen rakenne

-tilikauden päätös
 

Ostolaskut ja niiden kirjaukset

-tositteille asetetut vaatimukset

-alv-vähennysoikeus

-kirjausajankohta

Laskutus ja myyntireskontra

-myyntilaskujen merkinnät

-saatavien perintä

-luottotappiokirjaukset
 

Edustus vai neuvottelu

-kohderyhmä tai henkilö

-käsittely kirjanpidossa 
 

Henkilöstökulut

-yritykselle täysin vähennyskelpoista kulua

-yksityiskulutukseksi luettavaa 
 

Matkalaskujen käsittely

-matkalaskut kirjanpidon tositteena

-matkan tarkoitus

-alv-vähennykset  
 

15.30   
Tilaisuus päättyy
 

Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, ja 14.00, lounas klo 12.00–12.30

Asiantuntijat

Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari



Turun kauppakamari

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
 

Mikäli haluat osallistua tähän koulutukseen etänä, ilmoittaudu 19.4. pidettävään vastaavaan hybridikoulukseen, katso lisätiedot tästä.

https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/financial-assistant-talousassistentin-valmennuspaiva-1942022?variant=41148239478933#
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