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Tervetuloa mukaan!
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Kysy lisää



Tavoitteena on olla koko taloushallintoalan keskeisin toimija

“Taloushallintoliitto 2.0” pähkinänkuoressa

SUUREMPIA

Uusia kohderyhmiä
• Ammattilaisverkostot
• Oppilaitosyhteistyö
• Yritysjäsenyydet

KAUNIIMPIA

• Verkkosivustouudistus
• Taloushallinnon kanava

LAADUKKAAMPIA

• Yksilöllisempi viestintä
• Uusia tuotteita/palveluita
• Sähköinen tenttiratkaisu / 

tenttiuudistus
• TNT ja Junior KLT



Taloushallintoliiton verkostot

Taloushallinnon 
ammattilaisverkostot

Taloushallinnon 
asiantuntijatyöryhmät
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• KLT
• PHT
• TNT
• Talouspäättäjät

• Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä
• Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä
• Taloushallinnon ohjelmistofoorumi
• Osaamisen kehittämisen asiantuntijaryhmä
• Tulevaisuustyöryhmä

Klubitoiminta



Mitä on toivottu?
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Osallistuisitko ”KLT-/PHT-klubin” toimintaan:

Kyllä En En osaa sanoa

N=127



Miten/millaiseen mieluiten osallistuisit?
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Millaista ohjelmaa toivoisit klubin järjestävän?

15%

5%

12%

27%

29%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Virkistäytyminen

Some-ryhmä/keskustelufoorumi

Webinaarit

Verkostoitumistapahtumat

Koulutus & viihde yhdessä

Keskustelua ajankohtaisista aiheista



Ideoita ja kommentteja

• Alueklubit esim. Keski-Suomi, Itä-Suomi eli ei olisi pitkä matka osallistua.
• Ei pelkästään Facebook-yhteisö
• KLT-klubin pikkujoulut esim. Tallinnan risteily
• KLT-klubin kesäkauden avajaiset
• Peritään osallistumismaksu ja kunnon tarjoilut
• Lyhyitä tietoiskuja ja webinaareja ajankohtaisista asioista
• Ongelmatilanteet, ongelmien ratkaisu, vuorovaikutus.
• Puolen päivän tapahtuma, missä ajankohtaista asiaa ja mukavaa yhteistä 

tekemistä sekä hyvää ruokaa
• Tukka ei saa olla liian nutturalla
• Voisi olla myös kiinteä pv kk:ssa ja paikka paikallisesti, jolloin klubilaiset 

kävisivät lounaalla

”



TALOUSHALLINNON AMMATTILAISVERKOSTOT

● Tarkoituksena edistää alan ammattilaisryhmien 
vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä
Oma osaaminen
Henkilökohtainen kehittyminen
Verkostoituminen
Alueellinen toiminta

● Tapahtumia ja toimintaa 
– Verkossa
– Paikallisesti
– Valtakunnallisesti

● Verkoston jäsenet ”tekevät toiminnan”, 
Taloushallintoliitto fasilitoi, auttaa ja tukee



Alkuvaiheessa järjestämme kaikille yhteisiä tapaamisia, webinaareja ja 
aamukahvitilaisuuksia. Seuraavaksi käynnistyvät myös paikalliset tapahtumat ja 
verkostoituminen. 

Toiminta suunnitellaan yhdessä verkoston jäsenten kanssa. 

Kaikille yhteistä & ammatillisesti eriytyvää sisältöä

Esimerkkejä tulevien tapahtumien aiheista:

• Palautuminen ja uni rankan tilinpäätöskauden aikana ja rentoutuminen jälkeen
• Optikko: päätetyöskentelyn haasteet
• Sokkotreffit
• Suunnistus
• Numerot tarinoiksi, infografiikka
• Suklaatasting
• Viinikoulu

TALOUSHALLINNON AMMATTILAISVERKOSTOT



ALKUKESÄN
LÄHITAPAAMISET
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Turku 18.5.
Lappeenranta 6.6.



Nähdään livenä!

18.5. klo 15-
Verkostotapaaminen Turussa: Yritysvierailu Vismalle + ”afterworkit” Aurajoen rannalla

● Vierailemme Visman Turun toimipisteessä, jossa kuullaan tuoreet kuulumiset yhtiön 
toiminnasta sekä luento ajankohtaisesta aiheesta. Välipala- ja kahvitarjoilu. Vierailun 
jälkeen kokoonnumme lasilliselle & verkostoitumaan Aurajoen keväisiin maisemiin.

6.6. klo 14-18
Verkostotapaaminen Lappeenrannassa: Golfkoulu

● Oletko aloittamassa Golf-harrastusta tai aikeissa perehtyä lajiin? Taloushallinnon 
ammattilaisverkoston golfkoulussa tutustut lajin saloihin rennolla otteella Golf Saimaan 
viheriöillä. Välipala- ja kahvitarjoilu + yllätysohjelmaa…Paikkoja rajoitetusti!

● Verkostotapaamisen jälkeen on mahdollista myös osallistua illallisristeilyyn Saimaalla klo 
19:30 – 21:00. Risteilyn hinta on 49 EUR + alv
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https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kesapaivat-2022/risteily-saimaalla/


• Päätyöskentelyn haasteet 
– Optikon vinkit

• Opettaja kertoo: Mitä voin 
odottaa harjoittelijalta?

• Robotti tulee, kirjanpitäjä 
vikisee –
Ohjelmistorobotiikka 
asiantuntijatyössä

• Suunnistamisesta uusi 
hauska harrastus

Webinaarit ovat 1,5-2 
tunnin mittaisia 
alustuksia teemasta.
Webinaarit on 
katsottavissa 
myöhemminkin 
tallenteina.

Aamu- tai iltapäiväkahvit etänä, hyvässä seurassa
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Tule 
kuulolle



TULOSSA MYÖS

• KLT- ja PHT SM-kilpailut
• Yritysvierailut
• Opintomatkat
• Alueelliset tilauskoulutukset
• Mentorointi
• Verkostoituminen pohjoismaisten kollegojen kanssa



Alueellinen, paikallinen toiminta on 
Taloushallinnon ammattilaisverkoston ydin!

ALUEELLINEN TOIMINTA

Toiminnan muotoja:
• Alueelliset ”kuukausikahvit” ajankohtaisen teeman ääressä
• Tilauskoulutukset
• ”Kisastudiot”
• Retket, vierailut, lajikokeilut
• Juttuideat, paikalliset erikoisuudet, jne.



HAE ALUEAKTIIVIKSI!

• Rekrytoimme henkilöitä, joiden kanssa 
käynnistetään alueellinen toiminta

• Nämä henkilöt toimivat yhteyshenkilöinä alueilla ja 
toteuttavat järjestäytymisen

• Erilaisia rooleja oman kiinnostuksen mukaan
• Urapolku liiton muihin tehtäviin
• Alueaktiivien koulutus & perehdytys alkaa keväällä
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Hakemukset 4.4.2022 mennessä:
juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi



TALOUSHALLINNON AMMATTILAISVERKOSTOT SOMESSA

● Nykyiset Facebook-ryhmät (KLT, PHT, BA, Kuntatalous, …) jatkavat toimintaansa

● Verkostojen somekanavat rakennetaan syksyllä 2022
– Taloushallinnon ammattilaisverkoston ”pääryhmä”
– Osaamisalue/aihekohtaiset alaryhmät
– Aktiivista sisällöntuotantoa lisätään
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Vuosimaksu 35 euroa/vuosi (28,23 eur + ALV)

Liittymistarjous
• Vuoden 2022 vuosimaksu 15 eur (sis. ALV), 

laskutetaan syyskaudella
• KLT/PHT-risteilyn tai Syysseminaarin osallistujille

15 euron lisäalennus

Edut:
• Verkoston voima!
• Monipuolinen klubitoiminta
• Alennukset palveluista, erikoisedut
• Sisältöä, jota muualta ei saa

MITEN ILMOITTAUDUN KLUBITOIMINTAAN?

https://taloushallintoliitto.fi/palvelut/klt-klubi/ilmoittaudu-patevyysklubiin/


Teemme 
taloushallinnon 

tulevaisuutta 
yhdessä
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