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29.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

KauppakamariTiedon asiakaspäivä 2021
29.10.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

KauppakamariTiedon asiakaspäivässä kuulet ajankohtaisia esityksiä ja herätteleviä
puheenvuoroja palvelun käyttäjiä kiinnostavista teemoista. 

Päivän aikana lavalle nousevat KauppakamariTiedon sisällöistä vastaavat asiantuntijat.
Kerromme myös KauppakamariTieto-palvelun uusista ominaisuuksista ja annamme
käyttöä helpottavia vinkkejä.

Etätoteutus on kaikille maksuton.  Käytä ilmoittautuessasi  alennuskoodia:
21KKTSTRIIMI 

Lähitilaisuus on maksuton ainoastaan koko KauppakamariTiedon tilaajille..

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

KauppakamariTiedon asiakaspäivässä kuulet ajankohtaisia esityksiä ja
herätteleviä puheenvuoroja palvelun käyttäjiä kiinnostavista teemoista.

Päivän aikana lavalle nousevat KauppakamariTiedon sisällöistä vastaavat
asiantuntijat. Kerromme myös KauppakamariTieto-palvelun uusista
ominaisuuksista ja annamme käyttöä helpottavia vinkkejä.

Tilaisuus on maksuton kaikille striimattuna. Lähitilaisuus on maksuton
ainoastaan koko KauppakamariTiedon tilaajille.

Ohjelma

9.00               Päivän avaus ja tervetuloa

                       toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kauppakamari

9.20               KauppakamariTiedon ja Ammattikirjaston kuulumiset             

                         Verolaskurit-uutuusteoksen esittely

                       veroasiantuntija Jarkko Kuusinen, Verotaito Oy

10.00              Kirjanpidossa tapahtuu

                       kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari

10.30              Tauko

11.00               Ajankohtaista Työsuhdeasiat-teoksessa

                       lakimies, OTM Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

12.00              Lounastauko

13.00              Arvonlisäverotuksen ajankohtaisuuksia 

                          osakas, OTK Juha Laitinen, PwC

13.45              Ajankohtaista Yhtiöoikeus-teoksessa

                         lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

14.30              Tauko

15.00             Verotuksen kuulumisia

                      verotuksen asiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun          
 kauppakamari

15.45              Tilaisuuden päätös

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

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.
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