
 

 

Kiinteistöpalvelualan palkka- ja 

työsuhdepäivät 2019 

8.-9.4.2019 Radisson Blu Royal, Helsinki 

 

2402001 

 

Maanantai 8.4.2019 

09.00–09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 

09.30–11.45 Kiinteistöalan työehtosopimuskatsaus 

• voimassa olevat työehtosopimukset 

• sopimuskaudet ja palkankorotukset 
 
Työehtosopimusten erityiskysymyksiä 

• vaihtelevan työajan sopimukset – tes-määräykset ja niiden 
soveltaminen 

Työmarkkinajohtaja Emmaleena Nurmi, Kiinteistötyönantajat ry 

11.45–12.45 Lounastauko 

 

12.45–14.45 Työpaikan poissaolot 

• Perhevapaat ja niiden niihin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset 

• Sairauspoissaolot (sairauspäivä- ja osasairauspäiväraha) hakemukset 
ja ilmoitukset 

• Muut työpaikan poissaolot 
Yrittäjä Mari Malk, Amaindo 

 

14.45-15.00 Kahvi 

 

15.00–16.00 Kohdennetut maksuvälineet ennakkoperinnän näkökulmasta  

• Henkilökuntaedut ja luontoisedut kohdennetuilla maksuvälineillä 

• Muutokset henkilökuntaedut ja luontoisedut verotuksessa sekä 
luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla 
maksuvälineillä ohjeisiin verovuodelle 2019 

• Lyhyesti arvosetelien ALV-muutoksista 
Erityisasiantuntija Nina Heinrichs, Verohallinto 

 

18.00 Illallinen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiinteistöpalvelualan palkka- ja 
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Tiistai 9.4.2019 

08.30–09.00 Aamukahvi 

 

09.00–11.00 Tulorekisterin käyttöönotto ja muut ajankohtaiset uudistukset 

• Kokemuksia tulorekisteri-ilmoittamisesta 

• Henkilöasiakkaiden verotusmenettelyn muutokset 

• Verohallinnon uudet ohjeet 

Ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto 
 

11.00–12.00 Lounastauko 

 

12.00–13.00 Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 

Toimitusjohtaja Joni Jaakkola, Optimal Performance 
 

13.00–14.00 Työlainsäädännön ajankohtaisia muutoksia 

• Uuden työaikalain pääkohtia ja keskeisiä muutoksia 

• Vuosilomalain muutokset (loman kertyminen sairauden ajalta) 

• Henkilöperusteinen irtisanomissuoja pienissä yrityksissä 

• Käynnissä olevat hankkeet: kilpailukiellot, palkka-avoimuus ja 

yhteistoimintalain kokonaisuudistus 

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto 

14.00-14.15 Kahvitauko 

 

14.15–15.00 Työlainsäädännön ajankohtaisia muutoksia jatkuu 

 

 

 

 Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

http://www.kiinko.fi/2402001 

Muutokset mahdollisia! 
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Hinta  

Seminaari maksaa 750€ + alv 24%. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen aineiston sekä 

ohjelmaan merkityt tarjoilut. 

 

Mikäli osallistut vain toiselle päivälle, hinta on 550 euroa + alv 24%. 

 

Jos samasta yrityksestä on vähintään kolme osallistujaa, myönnämme 10 %:n alennuksen 

normaalista osallistumismaksusta. 

 

Aika ja paikka  

8.-9.4.2019 Radisson Blu Royal, Helsinki. 

 

Peruutukset 

Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä vahvistuskirjeessä mainittuun 

päivään mennessä koulutuksen yhteyshenkilölle. Osallistumismaksu laskutetaan heti kun 

toteutus on vahvistettu ja viimeinen veloitukseton peruutusajankohta on ohitettu. Esteen 

sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö samasta organisaatiosta. 

 

Lisätietoja  

Koulutuspäällikkö Tero Salmelin  

puh. 040 8681 281  

tero.salmelin@kiinko.fi 

 

Koulutuskoordinaattori Raija Pääkkönen  

puh. 0400 127 249  

raija.paakkonen@kiinko.fi 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

http://www.kiinko.fi/2402001 

Muutokset mahdollisia! 
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