
AIKA JA PAIKKA:  
8.12.2021 klo 8.30–16 
Carelicumin auditorio 

Torikatu 21 C (alakerta), Joensuu

HINTA:  
kauppakamarin jäsenet 360 € + alv. 

normaalihinta 510 € + alv. 

ILMOITTAUTUMINEN: 
1.12.2021 mennessä  

mari.tuovinen@kauppakamari.fi 
tai tästä linkistä.

Koulutuksen järjestää  
Pohjois-Karjalan kauppakamari.

KTM Emmiliina Kujanpää työskentelee  
johtavana veroasiantuntijana Keskuskauppa- 

kamarissa, jossa hän vaikuttaa yrityksiä 
koskevan verolainsäädännön kehittämiseen. 

Hän toimii jäsenenä keskusverolauta- 
kunnassa ja verotuksen oikaisulautakunnassa 

sekä eräissä valtiovarainministeriön  
työryhmissä. Emmiliina on erikoistunut 

kotimaiseen ja kansainväliseen 
yritysverotukseen, ja julkaissut siltä saralta 

useita asiantuntijakirjoituksia.

KLT, HT Sirpa Koponen on työskennellyt 
työuransa tilitoimisto- ja tilintarkastus-

toimistoympäristössä. Tehtävinään hän on 
hoitanut eri toimialojen ja eri yhtiömuotojen 

taloushallintoa. Luennointi taloushallinnon 
ammattilaisille sekä yrittäjille on kattanut 

kirjanpidon lisäksi yhtiöoikeuden ja 
verotuksen säännöksiä. Hän on tehnyt 

lehtikirjoituksia ja julkaisuja alan lehtiin eri 
aiheista. Käytännön toimet kirjanpidon ja 

tilintarkastuksen osalta tuodaan  
esimerkkien avulla esille koulutuksissa.

KE 8.12.2021 
Kauppakamarin  
veropäivä 2021
Veropäiväkiertue saapuu Joensuuhun 8.12.2021. Kauppakamarin Veropäivä on 
vuosittainen taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaistapahtuma, joka tarjoaa 
keskeiset lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat 
tiiviinä, käytännönläheisenä pakettina.

Ajan tasalla pysyminen on jokaiselle yritysten taloushallinnosta vastaavalle 
tärkeää. Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaistapahtuma kokoaa keskeiset 
tulossa olevat lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat 
tiiviiksi käytännönläheiseksi tietopaketiksi.

OHJELMA:

TALOUSKOULUTUSTA 
JOENSUUSSA

Syksy 2021

Katso lisää: pohjoiskarjalankauppakamari.fi > Koulutus

klo 8.30 Aamukahvit

klo 9.00 Tilaisuuden avaus

klo 9.05–10.20 Ajankohtaista kirjanpidossa 
ja tilinpäätöksessä, KLT, HT Sirpa Koponen, 
Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy
• Kirjanpitolautakunnan menetelmäohje 

kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista
• Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

klo 10.20–10.35 Tauko

klo 10.35–11.45 Ajankohtaista kirjanpidossa 
ja tilinpäätöksessä, KLT, HT Sirpa Koponen, 
Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy
• Korotetut poistot ja niiden 

kirjanpitokäsittely
• Luottotappiot eri tilanteissa
• Saatujen avustusten kirjaaminen
• Tärkeät liitetiedot 

klo 11.45–12.45 Lounas  
(kuuluu kurssin hintaan)

klo 12.45–14.00 Ajankohtaista 
verolainsäädännöstä, johtava 
veroasiantuntija KTM Emmiliina Kujanpää 
Keskuskauppakamarista
• Budjettiriihen veropäätökset
• Investointikannustimien muutokset
• Kotitalousvähennyksen muutokset
• Työsuhde-etujen muutokset
• Suomeen suuntautuvien työmatkojen 

verotus
• Muut kansainvälisen verotuksen 

muutokset

Klo 14.00–14.30 Kahvit

Klo 14.30–16.00 Verotuksen 
uutta oikeuskäytäntöä, johtava 
veroasiantuntija KTM Emmiliina Kujanpää 
Keskuskauppakamarista

https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=568&aid=90e1468c
https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/fi-fi/koulutus/18/
https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi/fi-fi/koulutus/18/

