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Kirjanpito 2021 Tukholma -laivaseminaari 1.–
3.9.2021

Vuosittain järjestettävästä Kirjanpito-laivaseminaarista on muodostunut suosittu
kohtaamispaikka alan ammattilaisille.
Laivaseminaari keskittyy taloushallinnon ammattilaisten tietojen ja taitojen ylläpitoon
ja seminaarin jälkeen hallitset entistä paremmin vaativaa työkenttääsi.

Kauppakamarin laivaseminaarissa saat ratkaisuja kirjapito- ja tilinpäätösongelmiin
ja kuulet myös ohjelmistorobotiikasta taloushallinnossa. Seminaarissa
paneudutaan myös arvonlisä- ja yritysverotukseen sekä kevään 2021 yleisimpiin
kysymyksiin kirjanpidosta ja verotuksesta. Kun työtä tehdään etänä eikä muiden
kanssa olla yhteydessä kasvotusten, tilanteet voivat olla haasteellisia ja edellyttävät
monien asioiden samanaikaista onnistumista. Laivaseminaarissa puhutaan etätyön
mukanaan tuomista tilanteista ja hyvin suunnitellusta viestinnästä.

Helsingin seudun kauppakamarin Kirjanpito 2021 Tukholma -laivaseminaari on
loistava foorumi päivittää tietosi lainsäädännön uudistuksista ja lähitulevaisuuden
kehityssuunnista. 

Ilmoittaudu mukaan 30.6. mennessä ja saat nopean etuna 1 hengen hytin ilman
lisämaksua!

Tervetuloa mukaan laineille!  

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Kirjanpitolaivaseminaari on perinteinen ja arvostettu
ajankohtaisseminaari, josta saat viimeisimmän
asiantuntijanäkemyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, yritys- ja
pääomaverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta.

Osallistujien palautetta:

Oman työni kannalta mm. veroinfo ja ratkaisuja kirjanpito-ja
tilinpäätösongelmiin olivat parasta antia.
Hyvät järjestelyt ja ammattitaitoiset luennoitsijat, joita on ilo
kuunnella. Ja mukavat osallistujat (ei paljon muuta voi
toivoakaan).
Kouluttajat olivat hyviä ja aikataulu sen verran keveä, että
omaksuminenkin onnistui hyvin, kun ei ollut kiireen tuntua.
Sai päivitetty tietoja ja ajankohtaisia asioita.

Ohjelma

1.9. keskiviikko

12.30          
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa
Kahvibuffet ja matkatavarasäilytys laivan kokousosastolla, kansi 6

12.45             
Tervetuloa & esittelykierros

13.00 -14.00
Ohjelmistorobotiikka ja muu älykäs automaatio taloushallinnossa
Senior Advisor Kaisa Nieminen, Efima

14.15-15.45
Ratkaisuja kirjanpito- ja tilinpäätösongelmiin 
-Miten tase eri omaisuus-, pääoma- tai velkaerien osalta esitetään tai arvostetaan.
-Tuloslaskelma -miten kirjata?
-KILAn uusimpien lausuntojen ja yleisohjeiden käytännön merkitys
Ekonomi, KLT -kirjanpitäjä Leena Rekola-Nieminen, Kirjanpitolautakunnan jäsen

15.45-16.15
Tauko, kahvibuffet/majoittuminen hytteihin

16.15-17.45                
Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille
Veroasiantuntija, Mika Olli, Helsingin seudun kauppakamari

(Laiva lähtee Helsingistä klo 17.00)

18.00-19.00
Miten lähestyä asiakasta etätapaamisissa

KAUPPAKAMARI KAUPPA



FM, KTK Taina Parviainen, Helsingin seudun kauppakamari 

19.00
Ensimmäinen päivä päättyy

19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet -ravintola, kansi 6

2.9 torstai HUOM. torstain ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!

(Laiva lähtee Tukholmasta klo 16.45, laivassa tulee olla viimeistään klo 16.15)

07.00-                
Meriaamiainen, Buffet-ravintola, kansi 6

09.45                   
Laiva Tukholmassa/vapaata tutustumista kaupunkiin
(Laivan infosta voi kysellä Tukholmassa järjestettävistä retkistä ja sieltä voi myös ostaa
metrolippuja)

13.30
Salaattibuffet, Tavolata -ravintola, kansi 6

14.30                   
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus
Uutta oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeita
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari

15.45             
Tauko, kahvia & hedelmiä

16.00             
Kevään 2020 yleisimmät kysymykset kirjanpidosta ja verotuksesta
Kirjanpitoasiantuntija, Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari

18.00                   
Tilaisuus päättyy

18.15-19.30 Vapaaehtoinen oheisohjelma
Samppanja-tasting
Laivalla samppanja-tastingissa maistellaan läpileikkaus eri samppanjatyypeistä sekä
kerrotaan samppanjan historiasta ja valmistuksesta. Maisteltavien juomien lisäksi
pakettiin sisältyy pieni ankanmaksa-, mäti ja hummeritoast. 
-Tilaisuuden kesto noin 1h-1,5h.  
-Erillinen sitova ilmoittautuminen ja maksu 36 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä

20.00                    
À la carte illallinen, Tavolata -ravintola, kansi 6

3.9 perjantai

07.30 -             
Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6

10.30
Saapuminen Helsinkiin



Asiantuntijat

Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari

Jukka Koivumäki
Veroasiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari

Mika Olli
Veroasiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari

Taina Parviainen
FM, KTK, KauppakamariTiedon päätoimittaja 
Helsingin Kamari Oy

Kaisa Nieminen
Senior Advisor 
Efima Oy

Leena Rekola-Nieminen
Ekonomi, KLT-kirjanpitäjä 
Rekola-Nieminen Leena Annikki

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen matka- tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta vähintään 21 vuorokautta ennen matkan tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen
luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

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.
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