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Suuri Palkkapäivä 21.9.2022
Etätoteutus: Striimi
Päivitä tietosi tuoreista palkanlaskentaan liittyvistä muutoksista syksyn suositussa
koulutuksessa. Päivän aikana käydään läpi hiljattain voimaan tullutta, voimaan tulevaa
ja ajankohtaista työlainsäädäntöä sekä verotuksen tuoreita kuulumisia.
Tänä vuonna Suuren Palkkapäivän teemoja ovat:
Työlainsäädännön uudistukset palkanlaskennan näkökulmasta
Hybridityö ja verotus
Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen määräytyminen ja perusteet
Tulorekisterin ajankohtaiset kuulumiset
Ajankohtaista verotuksesta ja oikeustapauksia.
Asiantuntijoina:
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Suuri Palkkapäivä on tulossa lähikoulutuksena Helsingissä 28.9.2022
Osallistujien palautetetta:
Budjetointia tehdessä on hyötyä kun kuulemme tulevista muutoksista.
Pidän Sarin selkeästä ja konkreettisesta esiintymisestä.
Kirsillä on selkeä ja hyvä puhekielen käyttö, ei turhaa kangerreltu
lakimieskielellä. Helposti ymmärrettävä esitys.
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JÄSENHINTA

HINTA

520 €

720 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Kenelle:

8.50
Yhteyden avaaminen

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

9.00
Työlainsäädännön uudistukset palkanlaskennan näkökulmasta
Vaihteleva työaika
Nollatuntisopimus ja tarvittaessa työhön kutsuttavat
Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on sallittua
Sairausajan palkka
Irtisanomisajan palkka
Vuosiloma ja lomapalkka
Sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuus
Päällekkäiset ja peräkkäiset poissaolot
Sairauden uusiutuminen
Osasairauspäiväraha
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
12.30
Hybridityö ja verotus
Matkakustannusten korvausten verotus hybridityötilanteissa
eri työntekemispaikat verotuksen näkökulmasta
missä tilanteissa korvaukset voidaan maksaa verovapaasti?
Hybridityö ja verotus
Etätyön vaikutus henkilön verotukseen
työnantajan hankkimien työvälineiden vaikutus verotukseen
etätyö ja matkakustannusten korvaukset
työntekijän vähennysoikeus
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?
Tulorekisterin ajankohtaiset kuulumiset
Ajankohtaista verotuksesta ja oikeustapauksia
Uudet ohjeet ja kannanotot
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
15.30
Tilaisuus päättyy
Tauot:
Taukoja tunnin välein. Lounastauko 12.00-12.30

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.

