
ALKAA
29.09.2021 12.30 -
01.10.2021 10.30

Silja Symphony, Tukholma
SIJAINTI 

JÄSENHINTA

820 €
(+alv 0%)

HINTA

1020 €
(+alv 0%)

29.9.2021 - 01.10.2021 | Tukholma, Silja Symphony

Palkanlaskenta 2021 -laivaseminaari 29.9.–
1.10.2021

Tervetuloa mukaan Palkanlaskenta 2021 -laivaseminaariin! Luvassa on kattava
tietopaketti palkanlaskentaan ja työlainsäädäntöön liittyvistä asioista.
Ajankohtaisten teemojen lisäksi tapaat tuttuja ja luot uusia verkostoja. 

Tällä kertaa ohjelmassa on:

uutta työlainsäädännössä ja tuoretta oikeuskäytäntöä
veronalaisten kustannusten käsittely ja ilmoittaminen
omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun virtuaalikäyttö
henkilökuntaetujen ja luontoisetujen erot
Verohallinnon uudet ohjeet ja kannanotot
lomautuksen erityiskysymyksiä palkanlaskennan näkökulmasta
ajankohtaista tulorekisteristä, vuoden 2022 muutokset ja ilmoittamisen
kompastuskivet
työsuhteen päättymisen erityistilanteet

Asiantuntijoina lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista sekä
johtava asiantuntija Sari Wulff Verohallinnosta. 

Ilmoittaudu mukaan 15.8. mennessä ja majoitu 1 hengen hytissä ilman
lisämaksua!

Palkanlaskenta -laivaseminaarin asiakaspalautteiden yleisarvosana on 4,6/ 5.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Palkka-asiaa merellä - työlainsäädäntöä ja
verotusta ajankohtaisista aiheista sekä vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin.

Ohjelma

Keskiviikko 29.9.2021

12.30
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa ja salaattilounas

13.30-14.45
Uutta työlainsäädännössä ja tuoretta oikeuskäytäntöä
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.00-16.40
Ajankohtaista verotuksesta

veronalaisten kustannusten käsittely ja ilmoittaminen
omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun virtuaalikäyttö

luontoisetujen käsittely palkanlaskennassa
kokonaispalkkana ja palkan lisänä annetut edut

henkilökuntaetujen ja luontoisetujen erot
Verohallinnon uudet ohjeet ja kannanotot

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

16.40-17.10
Kahvibuffet kokousosastolla ja majoittautuminen hytteihin
(17.00 Laiva lähtee satamasta)

17.10-18.25
Lomautuksen erityiskysymyksiä

lomautuksen muuttaminen ja keskeyttäminen

KAUPPAKAMARI KAUPPA



vaikutus vuosilomiin
lomautuksen vaikutus lomapalkkaan
muut poissaolot lomautusaikana
lomautuksen päättäminen

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

20.00
A´la Carte illallinen, Tavolata, kansi 6
------------------------------------------------------

Torstai 30.9.2021
(HUOM. ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!)

7.00 alkaen
Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6

9.45
Laiva saapuu Tukholmaan, vapaata aikaa

14.00-14.45
Salaattibuffet, Tavolata, kansi 6

15.00-16.30
Ajankohtaista tulorekisteristä

Vuoden 2022 muutokset
Tulorekisterin ajankohtaiset asiat

polkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun käsittely ja
ilmoittaminen
myöhästymismaksun käyttöönotto

Ilmoittamisen kompastuskivet

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

16.30-17.00

Kahvibuffet kokousosastolla
(Laiva lähtee Tukholmasta klo 16.45, laivassa tulee olla viimeistään klo 16.15)

17.00-18.30
Työsuhteen päättymisen erityistilanteet

purkautuneena käsitteleminen
työsopimuksen purkaminen

lopputili purkutilanteessa
eroamisiän saavuttaminen ja työsuhde
eläkkeelle siirtyminen
määräaikaisen työsuhteen päättyminen ja sopimuskauden hiljainen
pidentyminen

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

18.30
Koulutuspäivä päättyy

19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet, kansi 6

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

Ohjelma perjantaina 

7.30 -
Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6

10.30
Saapuminen Helsinkiin

Asiantuntijat

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari Oy

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK 
Verohallinto



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen matka- tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta vähintään 21 vuorokautta ennen matkan tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen
luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

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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