
ALKAA
19.05.2022 08.30 -
19.05.2022 15.30

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

490 € / 490 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

690 € / 690 €
(+alv 24%)

19.5.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Palkanlaskennan vaativat tilanteet 19.5.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Koulutuksessa perehdytään palkanlaskennan haastaviin tilanteisiin ja
erityiskysymyksiin esimerkkien avulla. 

Ohjelmassa:

Sairausajan palkka
Osa-aikaiset työsuhteet
Poikkeukselliset työsuhteen päättymistilanteet
Vuosiloma ja -palkat erilaissa tilanteissa
Palkanmaksu työnteon estyessä

Asiantuntijat:
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Kirsi Parnila,Helsingin seudun kauppakamari

Osallistujien palautetta:

Hyvä ja kattava kokonaisuus.
Kiitos hyvin pidetystä koulutuksesta. Sitä jaksoin hyvin kuunnella.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Koulutuksen hyödyt:

opit, miten palkka määräytyy, jos työntekijällä on useampi eri
poissaolosyy päällekkäin
tiedät, milloin osa-oikainen työsopimus voidaan tehdä ja millä
tavalla erilaisia työsuhteen etut määräytyvät
tiedät, miten sairausajan palkka lasketaan sairauden
uusiutumistilanteissa
opit, miten lomapalkka ja – korvaus ansaitaan ja annetaan
työsuhteen muutostilanteissa

Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, kirjanpitäjille, taloushallinnosta
vastaaville sekä henkilöstö-ja työsuhdeasiantuntijoille.

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaamien)

9.00
Sairausajan palkka

palkanmaksun edellytykset
päällekkäiset poissaolot  

 Osa-aikaiset työsuhteet

erilaisia osa-aikatyösuhteita
tasapuolisen kohtelun vaatimus

Poikkeukselliset työsuhteen päättymistilanteet

työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana
työantajan ja työntekijän laiminlyönnit       

 Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari

12.30
Vuosiloma ja -palkat erilaissa tilanteissa

vuosiloman ansainta erilaisissa työnteko- ja poissaolotilanteissa
vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät 
lomapalkan ja – korvauksen laskeminen poikkeuksellisissa tilanteissa
muutostilanteet ja lomapalkka ja –korvaus
sairaus ja vuosiloma

 Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Tilaisuus päättyy 

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu, 12.00-12.30 lounatarjoilu, 14.00
kahvitarjoilu

Asiantuntijat

Kati Mattinen
Lakimies, VT 
Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari Oy



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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