
ALKAA
22.09.2021 08.30 -
22.09.2021 15.30

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

490 € / 490 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

690 € / 690 €
(+alv 24%)

22.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Suuri Palkkapäivä 22.9.2021

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Päivitä tietosi tuoreista palkanlaskentaan liittyvistä muutoksista suositussa
koulutuksessa. Päivän aikana käydään läpi ajankohtaista työlainsäädäntöä sekä
verotuksen tuoreita kuulumisia.

Asiantuntijoina mm.:
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

Mikäli striimiin osallistuu useampi henkilö samasta organisaatiosta, saavat
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Ilmoittautuminen tulee tehdä
suoraan asiakaspalveluun: asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi tai soita 09
2286 0360.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, henkilöstöhallinnosta ja
työsuhdeasioista vastaaville, hallintopäälliköille sekä taloushallinnossa
työskenteleville, jotka vastaavat palkanlaskennasta tai työsuhteisiin
liittyvistä asioista.

Ohjelma

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50 etäosallistujilla yhteyden avaus)

9.00
Veronalaisten kustannusten käsittely ja ilmoittaminen

Luontoisetujen käsittely palkanlaskennassa

kokonaispalkkana ja palkan lisänä annetut edut
henkilökuntaetujen ja luontoisetujen erot

Tulorekisterin ajankohtaiset asiat

polkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun käsittely ja ilmoittaminen
myöhästymismaksun käyttöönotto

Verohallinnon uudet ohjeet ja kannanotot

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

12.00 -13.00
Lounastarjoilu

13.00
Ajankohtaista työlainsäädännön muutoksista

Osa-aikaiset työsuhteet

erilaisia osa-aikatyösuhteita
tasapuolisen kohtelun vaatimus
arkipyhät

 Poikkeukselliset työsuhteen päättymistilanteet

työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana
työsuhteen päättyminen sopimalla
työantajan ja työntekijän laiminlyönnit

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Tilaisuus päättyy 

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15-10.35 kahvitarjoilu, 12.00-13.00 lounastarjoilu, 14.15-
14.35 kahvitarjoilu

Asiantuntijat

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari Oy

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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