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17.3.2022 - 18.3.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Palkanlaskennan ajokortti® – osa 2 17.18.3.2022
Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat
Kaksipäiväisessä palkanlaskennan syventävässä koulutuksessa perehdytään
palkanlaskennan erilaisiin tilanteisiin.
Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 -koulutuksessa saat tietoa mm. veronalaisista ja
verovapaista henkilökuntaeduista, kansainvälisistä tilanteista palkanlaskennassa,
luontoiseduista palkanlaskennassa ja työsuhteen päättymisen yhteydessä
maksettavista korvauksista.
Asioita käsitellään käytännönläheisesti useiden esimerkkien ja harjoitusten avulla.
Asiantuntijat:
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Voit osallistua koulutukseen myös osana Palkanlaskentaosaajan
valmennuskokonaisuutta, jonka toinen osa tämä koulutus on.
ALKAA
17.03.2022 08.30 18.03.2022 15.30

SIJAINTI
Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

750 € / 750 €

950 € / 950 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 - koulutuksessa

Ohjelma 1. päivä

kuulet, millä perusteilla työsuhde voidaan päättää ja miten
irtisanomisajan palkka maksetaan
kuulet, miten lomautusajan palkka lasketaan
kuulet, miten sairausajalta maksetaan palkkaa
opit, miten perhevapaiden aikana palkanmaksu suoritetaan
miten ulkomailta Suomeen tulevan henkilön verotus tulee
suorittaa
kuulet, miten verotus toimii, jos Suomesta lähetetään henkilö
ulkomaille
perehdyt verovapaisiin ja verollisiin henkilökuntaetuihin
sinulla on mahdollisuus keskustella aiheisiin liittyvistä asioista
sinua kouluttavat erittäin kokeneet asiantuntijat.
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen kaikille palkanlaskentaosaamista tarvitseville.

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
(8.50
Etäyhteyden avaaminen)
9.00
Sairauspoissaolot
poissaoloperuste
palkanmaksu sairausajalta
osasairauspoissaolo
Perhevapaat
oikeus perhevapaisiin ja ilmoitusvelvollisuus
palkanmaksu perhevapaan ajalta
Muut poissaolot
lyhyet tilapäiset poissaolot
opintovapaa
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Työsuhteen päättyminen ja sen yhteydessä maksettavat korvaukset
työsuhteen päättymistavat
irtisanomisajan palkka
sopimukset työsuhteen päättyessä – ns. kultainen kädenpuristus

odotusajanpalkka
vahingonkorvaus ja korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
Lomautus ja palkanmaksu
lomautus ja muut samanaikaiset poissaolot
työsuhteen päättäminen lomautusaikana
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
15.30
Ensimmäinen päivä päättyy
Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu 8.30 alkaen, kahvitarjoilu 10.30, lounastarjoilu 12.00-12.30.
iltapäiväkahvit 14.00.
-------------------------------------------------------------------------------- Ohjelma 2. päivä
8.30 alkaen
Aamiaistarjoilu
8.50
Etäyhteyden avaaminen
9.00
Veronalaiset henkilökuntaedut
Kansainväliset tilanteet palkkahallinnossa
ulkomaantyöskentelyn verotus
ulkomailta Suomeen tulevan verotus
työnantajamenettely Suomessa
työntekijän velvollisuudet
Luontoisedut palkanlaskennassa
asunto-, auto-, ravinto- ja puhelinedut, työsuhdematkalippu
edut, joiden arvoa Verohallinto ei ole vahvistanut
Verovapaat henkilökuntaedut
työpaikkaterveydenhuolto, henkilökunta-alennukset, virkistys- ja
harrastustoiminta, lahjat, sairaan lapsen hoito, tietoliikenneyhteys
työasut ja koulutus
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto
15.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu 8.30 alkaen, kahvitarjoilu 10.30, lounastarjoilu 12.00-12.30.
iltapäiväkahvit 14.00.

Asiantuntijat
Kati Mattinen
Lakimies, VT
Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila
Lakimies
Helsingin Kamari Oy

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK
Verohallinto

Tomi Peltomäki
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM
Verohallinto / Maksu- ja perintäkeskus

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.

