Suuri Palkkapäivä 17.9.2020
Aika:
17.09.2020 klo 08.30 - 15.30
Paikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki / 17.09.
Suuri Palkkapäivä tarjoaa kattavan tietopaketin tuoresta palkanlaskentaan liittyvistä
muutoksista. Päivän aikana käydään läpi hiljattain voimaan tullutta, voimaan tulevaa
ja valmisteilla olevaa työlainsäädäntöä sekä tulorekisterin ja verotuksen tuoreita
kuulumisia.
Asiantuntijoina
Kati Mattinen, lakimies, Helsingin seudun kauppakamari
Outi Tähtinen, osakas, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
Sari Wulff, toiminnallinen vastaava, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, henkilöstöhallinnosta ja työsuhdeasioista
vastaaville, hallintopäälliköille sekä taloushallinnossa työskenteleville, jotka vastaavat
palkanlaskennasta tai työsuhteisiin liittyvistä asioista.
Asiantuntija(t):
Lakimies, VT Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Asianajaja, osakas Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
Toiminnallinen vastaava, OTK Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Ohjelma:
8.30
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.00-11.30 (välissä kahvitauko 10.30-10.50)
Sairauspoissaolot ja niihin liittyvät työelämän kysymykset
• sairauden ja työkyvyttömyyden käsite
• työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ja sen kesto
• tilanteet, joissa työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta
• minkälaista selvitystä työnantaja voi edellyttää sairauspoissaolosta
• korvausjärjestelmän pääpiirteet
Osakas, asianajaja Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
11.30-12.30
Lounas
12.30-13.30
Lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyviä kysymyksiä
• irtisanomisajan palkka
• vuosiloma
• luontoisedut

• erityisiä päättymistilanteita
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
13.30-13.50
Kahvitarjoilu
13.50 -15.30
Ajankohtaista tulorekisteristä
• ilmoittamisen kompastuskivet
• tietojen korjaamisen periaatteet
Verohallinnon uudet ohjeet ja kannanotot
Irtisanomiseen ja lomauttamiseen liittyvien korvausten verotus
Toiminnallinen vastaava Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
15.30
Tilaisuus päättyy
Hinta:
Jäsenetuhinta: 520,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 720,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. 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.

