Palkanlaskenta 2020 -laivaseminaari
18.-20.3.2020
Aika:
18.03.2020 klo 12.30 - 20.03.2020 klo 10.30
Paikka:
Silja Symphony, Olympiaterminaali, Olympiaranta 1, 00130 Helsinki / 18.03., 19.03. ja
20.03.
Palkka-asiaa merellä - työlainsäädäntöä ja
verotusta ajankohtaisista aiheista sekä vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin.
Kevään 2020 Palkanlaskenta-laivaseminaarin teemoja ovat mm.
• tulorekisterin tehotietoisku erilaisten kulujen, palkkioiden ja luontoisetujen
ilmoittamisesta sekä tietojen korjaamisesta
• veronalaisten kustannusten korvaaminen
• ja uudet Verohallinnon ohjeet.
Lisäksi saat tietoa työaikapankin palkkahallinnollisista haasteista, vuosilomaa
täydentävien lisävapaapäivien laskemisesta sekä osa-aikatyöstä palkkahallinnon
näkökulmasta. Seminaarin aluksi syvennytään teknologian haasteisiin ja pohditaan,
tuhoaako teknologia empatian.
Halutessasi voit osallistua opastettuun tutustumisretkeen Tukholman kuninkaanlinnan
aarrekammioon, kesto noin 3 h matkoineen. Retki järjestetään, mikäli ryhmä saadaan
kokoon (sitova ilmoittautuminen, hinta 30 € / hlö).
Asiantuntija(t):
Toiminnallinen vastaava, OTK Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Aivotutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto
Ohjelma:
Keskiviikko 18.3.2020
12.30
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa ja salaattilounas
13.15-14.45
Tuhoaako teknologia empatian?
Aivotutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto
15.00-16.30
Ajankohtaista asiaa työlainsäädännöstä
• uuden työaikalain mukaisen työaikapankin palkkahallinnolliset haasteet
• työajan enimmäismäärän seuranta uudessa työaikalaissa
• vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
• korvauksen laskeminen
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

16.30-17.10
Kahvibuffet kokousosastolla ja majoittautuminen hytteihin
(17.00 Laiva lähtee satamasta)
17.10-18.20
Veronalaiset kustannusten korvaukset
• välittömästi työstä johtuvat kustannukset
• työnantajan käytössä olevat menettelyt
• ilmoittaminen tulorekisteriin
Verohallinnon uudet ohjeet ja kannanotot
• viime aikoina annetut uudet ohjeet
• uusin oikeuskäytäntö ja kannanotot
Ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto
19.45
Buffet-illallinen, Grande Buffet, kansi 6
21.00-21.45 (vapaaehtoinen)
QUEEN - The Game of Love musikaali Starlight yökerhossa (sis. skumpat
-----------------------------------------------------Torstai 19.3.2020
HUOM. ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!
7.00 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6
9.45
Laiva saapuu Tukholmaan, vapaata aikaa
tai 10.00-13.30 vapaaehtoinen oheisohjelma
Tukholman kuninkaanlinnan aarrekammio
• erillinen sitova ilmoittautuminen ja maksu 30 euroa/hlö ilmoittautumisen
yhteydessä
• hintaan sisältyy bussimatka, opastettu kierros
• oheisohjelma järjestetään, mikäli ryhmä saadaan kokoon
14.00-14.45
Salaattibuffet, Tavolata, kansi 6
15.00-16.30
Osa-aikatyö palkkahallinnossa
• suhteellisuusperiaate osa-aikatyössä
• arkipyhät osa-aikaisilla
• sairausajan palkka osa-aikatyössä
• äitiys-, isyys- ja tilapäisen hoitovapaan palkka osa-aikatyössä
• vuosiloman kertyminen ja antaminen osa-aikatyössä
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
16.30-17.00

Kahvibuffet kokousosastolla
(Laiva lähtee Tukholmasta klo 16.45, laivassa tulee olla viimeistään klo 16.15)
17.00-19.00
Tulorekisterin tehokurssi
• kaikki mitä sinun pitää tietää
• korjaamismenettelystä
• erilaisten kulujen, palkkioiden ja luontoisetujen ilmoittamisesta
• rautalankamalli menettelystä
• vastauksia osallistujien kysymyksiin
Ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto
19.00
Koulutuspäivä päättyy
20.00
A´la Carte illallinen, Tavolata, kansi 6

---------------------------------------------------------------Ohjelma 20.3.2020 perjantaina
7.30 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6
10.30
Saapuminen Helsinkiin
Hinta:
Jäsenetuhinta: 780,00 € + alv 0 %
Normaalihinta: 980,00 € + alv 0 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali, risteily 2-hengen Promenade -luokan hytissä
sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Lisämaksusta yhden hengen hytti (+ 105 €)
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta
ennen laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen peruutetuista
ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle,
osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

