
ALKAA
05.04.2022 08.30 -
06.04.2022 15.00

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

750 € / 750 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

950 € / 950 €
(+alv 24%)

05.4.2022 - 06.4.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Ulkomaalainen työntekijä -ajokortti 5.-
6.4.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työmarkkinoiden globalisoituminen ja työperäinen maahanmuutto Suomeen ja
Suomesta muihin maihin haastaa työnantajat tarkastelemaan prosesseja, jotka
liittyvät työntekijän palkkaukseen, verotukseen ja sosiaaliturvaan. 

Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään työntekijän ja työnantajan
velvollisuuksiin verotuksen näkökulmasta sekä EU:n sosiaaliturva-asetuksiin ja
kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimuksiin. Asioita käsitellään sekä Suomeen
saapuvien että Suomesta lähetettävien henkilöiden näkökulmasta.

Asiantuntijat:

Työmarkkina-asiantuntija Joanna Ahokanto, Teknologiateollisuus
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Erityisasiantuntija, ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist,
Eläketurvakeskus

Osallistujien palautetta:

Erittäin ajankohtainen, hyvä ja mielenkiintoinen kokonaisuus ja hyvät
esiintyjät. Kiitos!!
Kokonaisuudessaan oikein hyvä paketti.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ulkomaalainen työntekijä - ajokorttikoulutuksessa saat vastauksia
kysymyksiin:

mitä ulkomaalaisen työnteko-oikeus tarkoittaa?
mitä työehtoja työntekijään sovelletaan?
miten työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen on
järjestettävä?
milloin verovelvollisuus syntyy
miten verosopimukset vaikuttavat Suomen oikeuteen verottaa
tuloa
miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin
milloin Suomi voi verottaa ulkomaanpalkan
mitkä ovat ulkomaantyön vakuuttamissäännöt
mikä on A1-todistus ja mitä se merkitsee

Ohjelma

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa
Ulkomaalaisen työnteko-oikeus

Työntekijään sovellettavat työehdot

Työolosuhteita koskevat työehdot

Suomesta lähetetty työntekijä – Työnantajan velvollisuudet

Lakimies Joanna Ahokanto, Helsingin seudun kauppakamari

12.00-12.30
Lounastauko

12.30-15.00
Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyön vakuuttamissäännöt
Työskentely ulkomailla – miten sosiaaliturva määräytyy
Mikä on A1-todistus ja mitä se merkitsee?
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän työeläkevakuuttaminen Suomessa

KAUPPAKAMARI KAUPPA



 Erityisasiantuntija, ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist,
Eläketurvakeskus

15.00 tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu klo 8.30 alkaen, kahvitarjoilut klo 10.15 ja 13.45

------------------------------------------------------------------------------------------------

8.30 alkaen
Aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Ulkomaalaisten työntekijöiden verotus Suomessa

milloin verovelvollisuus syntyy?
yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
miten verosopimukset vaikuttavat Suomen oikeuteen verottaa tuloa?
asiantuntijoita koskeva erityislainsäädäntö
verovapaisiin korvauksiin liittyviä erityiskysymyksiä
rakennusalan työntekijöiden veronumero

Työnantajan ja työntekijän menettely Suomessa

ennakkoperintä ja lähdeverotus
tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö ja velvoitteet

kotimaisen työn tilaajan ja ulkomaisen työnantajan velvoitteet verotuksessa
vuokratyöntekijän ilmoitusvelvollisuudet
ulkomaiselle yritykselle maksetun työkorvauksen lähdeverotus

Ulkomaille työskentelemään lähetettävän työntekijän verovelvollisuus
Suomessa

verosopimusten vaikutus
milloin Suomi voi verottaa ulkomaanpalkan?
kuuden kuukauden verovapaussäännön keskeinen sisältö ja soveltuminen
miten ulkomailla saadut luontoisedut arvostetaan?
verovapaiden korvausten maksaminen ulkomaantyössä

 Työnantajan velvollisuudet Suomessa

milloin toimitetaan ennakonpidätys?
mitä ilmoituksia ja minne annetaan?

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

15.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu klo 8.30 alkaen, kahvitarjoilut klo 10.15 ja 13.45

Asiantuntijat

Joanna Ahokanto
Työmarkkina-asiantuntija 
Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry

Marjaana Lundqvist
Erityisasiantuntija, Ulkomaantyön vakuuttaminen 
Eläketurvakeskus

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK 
Verohallinto



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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