Palkanlaskennan vaativat tilanteet 18.5.2021
Aika:
18.05.2021 klo 08.45 - 15.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 18.05.
Koulutuksen hyödyt:
• opit, miten palkka määräytyy, jos työntekijällä on useampi eri poissaolosyy
päällekkäin
• tiedät, miten sairausajan palkka lasketaan sairauden uusiutumistilanteissa
• opit, miten lomapalkka ja – korvaus lasketaan työsuhteen muutostilanteissa
Päivän jälkeen tiedät myös, mitä tarkoittaa tasapuolisen kohtelun vaatimus osaaikaisessa työsuhteessa.
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, kirjanpitäjille, taloushallinnosta vastaaville
sekä henkilöstö-ja työsuhdeasiantuntijoille.
Asiantuntija(t):
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies, VT Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Ohjelma:
8.50
Etäyhteyden avaaminen
9.00
Sairausajan palkka
• päällekkäiset poissaolot ja sairausajan palkka
• sairauden uusiutumistilanteet
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 Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
12.30
Vuosiloma ja -palkat erilaissa tilanteissa
• vuosiloman ansainta erilaisissa työnteko- ja poissaolotilanteissa
• vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
• lomapalkan ja – korvauksen laskeminen poikkeuksellisissa tilanteissa
• muutostilanteet ja lomapalkka ja –korvaus

• sairaus ja vuosiloma
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
15.30
Tilaisuus päättyy
Tauot:
Taukoja noin tunnin välein, lounastauko klo 12.00–12.30
Hinta:
Jäsenetuhinta: 490,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 690,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali.
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.
Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan aloittaessa
koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa
kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4)
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

