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22.3.2022 - 24.3.2022 | Tukholma, Silja Serenade

Palkanlaskenta 2022 -laivaseminaari 22.-
24.3.2022

Ilmoittaudu mukaan 19.2.2022 mennessä ja majoitu 1 hengen hytissä ilman
lisämaksua.

Tervetuloa mukaan kevään 2022 Palkanlaskenta -laivaseminaariin! Luvassa on kattava
tietopaketti palkanlaskentaan  liittyvistä verotuksen ja työlainsäädännön aiheista.
Ajankohtaisten teemojen lisäksi tapaat tuttuja ja luot uusia verkostoja. 

Asiantuntijoina matkassa mukana ovat  lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun
kauppakamarista sekä johtava asiantuntija Sari Wulff Verohallinnosta sekä
tietokirjailija, somevaikuttaja, Joni Jaakkola, Optimal Performance.

Palkanlaskenta-laivaseminaariin osallistuneiden palautetta:

Kokonaisuus taas hyvä, kiitokset!
Monipuolinen tietopaketti asioista, jotka on hyvä tietää ja joihin tulee
varautua.
Tilaisuudessa parasta: asiapitoisuus, asiantuntevat luennoijat ja tietenkin
yhteishenki. Uusia tuttavuuksia ja vanhojen tapaamisia.

Seminaarin asiakaspalautteiden yleisarvosana on 4,6/ 5.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali, ohjelmaan merkityt tarjoilut
sekä majoitus 2 hengen Promenade-luokan hytissä. Yhden hengen Promenade-
luokan hytin lisämaksu on 105 euroa. 

Kuvaus

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

Ohjelma

Tiistaina 22.3.2022

12.30
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa ja salaattilounas

13.30-15.00
Terveys ja hyvinvointi arjen prioriteetiksi

mitä hyötyä omaan hyvinvointiin parantamisesta oikeasti on - mitä meiltä
usein unohtuu?
mistä rakentuu oma terveys ja hyvinvointi, teoriaa ja parempaa ymmärrystä
oman terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen sudenkuopat
ravinnon, liikunnan ja palautumisen tärkeimmät konkreettiset työkalut
miten saadaan käyntiin muutos kohti parempia elämäntapoja + ehdotukset
tuleville viikoilla

Innostava luennoitsija, tietokirjailija, somevaikuttaja, Joni Jaakkola, Optimal
Performance

15.10-16.40
Uutta työlainsäädännössä ja tuoretta oikeuskäytäntöä palkanlaskennan
näkökulmasta 

kilpailukieltosopimusten korvaukset muuttuneen lainsäädännön perusteella
perhevapaauudistus (1.8.2022) tiivistetysti
muita mahdollisia muutoksia
tuoretta oikeuskäytäntöä

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

KAUPPAKAMARI KAUPPA



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

17.10-18.40
Hybridityö ja verotus
Etätyön verotus ulkomaankomennuksella ja Suomessa

kuuden kuukauden säännön soveltuminen
verotus ulkomaalaisen etätyössä Suomessa

Matkakustannusten korvausten verotus hybridityötilanteissa

eri työntekemispaikat verotuksen näkökulmasta
missä tilanteissa korvaukset voidaan maksaa verovapaasti?

 Etätyön vaikutus henkilön verotukseen 

työnantajan hankkimien työvälineiden vaikutus verotukseen
etätyö ja matkakustannusten korvaukset
työntekijän vähennysoikeus

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet, kansi 6
------------------------------------------------------

Keskiviikkona 23.3.2022
(HUOM. ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!)

7.00 alkaen
Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6

9.45
Laiva saapuu Tukholmaan, vapaata aikaa tai

10.00- n. 13.30 
vapaaehtoinen oheisohjelma
Tukholman kuninkaanlinnan aarrekammio

erillinen sitova ilmoittautuminen ja maksu 35 euroa/hlö ilmoittautumisen
yhteydessä
hintaan sisältyy bussimatka, opastettu kierros ja pääsylippu
oheisohjelma järjestetään, mikäli ryhmä saadaan kokoon

14.00-14.45
Salaattibuffet, Tavolata, kansi 6

14.45-16.45
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuus 
Perusperiaatteet

ohjeistamisen tärkeys
työkyvyttömyys
päällekkäiset poissaolot
sairauspoissaolon keskeyttäminen
työn teettäminen työkyvyttömyysaikana

Sairausajan palkka

sairausajan palkka työsopimuslain mukaan
työsuhteen keston vaikutus
omavastuuaika
osa-aikatyö ja ”tarvittaessa kutsuttavat”
työntekijän oman toiminnan merkitys
saman sairauden uusiutuminen
osasairauspäiväraha

Työkyvyttömyys ja vuosiloma

omavastuun määräytyminen ja loman siirtäminen
vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

16.45-17.10

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

17.10-19.10

Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen määräytyminen ja perusteet

yleistä etujen määräytymisestä
miten edut eroavat toisistaan?
etujen erilaiset järjestämistavat ja niiden vaikutus verotukseen ja
sosiaalivakuutusmaksuihin
etujen antaminen eri maksuvälineillä ja niidenvaikutus etuun?



Ajankohtaista verotuksesta ja oikeustapauksia

Uudet ohjeet ja kannanotot
Tulorekisterin ajankohtaiset kuulumiset

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

19.10
Koulutuspäivä päättyy

20.00
A´la Carte illallinen, Tavolata, kansi 6

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

Tostaina 24.3.2022

7.30 -
Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6

10.30
Saapuminen Helsinkiin

 

Asiantuntijat

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari Oy

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK 
Verohallinto

Joni Jaakkola
Toimitusjohtaja 
Optimal Performance

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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