
ALKAA
24.11.2021 09.30 -
25.11.2021 15.00

Radisson Blu Marina Palace Hotel, Turku
SIJAINTI 

JÄSENHINTA

990 €
(+alv 24%)

HINTA

1190 €
(+alv 24%)

24.11.2021 - 25.11.2021 | Turku, Radisson Blu Marina Palace Hotel

Työsuhteen ajankohtaispäivät Turussa 24.–
25.11.2021

Ilmoittaudu 8.10. mennessä ja majoitu 1-hengen huoneessa ilman lisämaksua.

Työsuhdepäivät on kaikille työsuhde- ja henkilöstöasioista vastaaville tarkoitettu
seminaari, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa työlainsäädännön, työhyvinvoinnin ja
verotuksen ajankohtaisista aiheista. 

Päivien aiheita mm. ovat ajankohtaiset lakimuutokset, hybridityö - työlainsäädännön,
verotuksen sekä työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä luontoisetujen määräytyminen.

Asiantuntijat:
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Asiantuntija Päivi Rauramo, Työturvallisuuskeskus
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Työsuhteen ajankohtaispäivillä

saat tuhdin paketin työsuhteisiin vaikuttavista ajankohtaisista
aiheista

Ohjelma

9.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

10.00 
Ajankohtaisia lakimuutoksia mm.

Uusi yhteistoimintalaki

jatkuva vuoropuhelu
muutosneuvottelut
hallintoedustus

Perhevapaauudistus

raskausvapaa
vanhempainvapaa
omaishoitovapaa

Kilpailukieltosopimukset

työnantajan korvausvelvollisuus

Uutta oikeuskäytäntöä

sairauspoissaolot
työsuhteen päättäminen

Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari

14.15-14.30
Kahvitauko

14.30
Etätyön vaikutus verotukseen

työnantajan hankkimien työvälineiden vaikutus verotukseen
etätyö ja matkakustannusten korvaukset
tulonsaajan vähennysoikeus

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Luontoisetujen määräytyminen

Vuoden 2021 muutokset luontoisetuihin
Palkan lisäksi ja rahapalkkaa alentaen annettu etu
Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen erot
Vaikutukset sosiaalivakuutusmaksuvelvoitteisiin

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

16.30
Ensimmäinen päivä päättyy

Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu klo 9.30 alkaen  
Lounas 12.00-13.00 
Iltapäiväkahvit 14.15 
-----------------------------------------------------

7.00 alkaen
Hotelliaamiainen 

9.00
Hybridityö - työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä

monipaikkaisen ja etätyön erityispiirteitä, haasteita ja hyötyjä
etätyön ja monipaikkaisen työn edellytyksiä ja johtamisen hyviä käytäntöjä
työyhteisöviestintä
aikavarkaat, kuormittuminen ja hyvinvoinnin tuki

Asiantuntija Päivi Rauramo, Työturvallisuuskeskus

12.00-13.00
Lounastauko

13.00
Etätyön juridiikkaa

etätyöstä sopiminen
työnjohto-oikeus
työaikalain soveltaminen
työturvallisuus

Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari
 

15.15
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Hotellin aamiainen 
Kahvit klo 10.30
Lounas klo 12.00-13.00
Iltapäiväkahvit klo 14.00

Asiantuntijat

Kati Mattinen
Lakimies, VT 
Helsingin seudun kauppakamari

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK 
Verohallinto

Reetta Riihimäki
Lakimies, OTM 
Helsingin seudun kauppakamari

Päivi Rauramo
Työturvallisuuskeskus ry



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.


	Työsuhteen ajankohtaispäivät Turussa 24.–25.11.2021
	990 €
	1190 €
	Kuvaus
	Ohjelma
	Asiantuntijat
	Kati Mattinen
	Sari Wulff
	Reetta Riihimäki
	Päivi Rauramo
	Asiakaspalvelu
	Peruutusehdot
	Oikeudet muutoksiin



