PALKKAHALLINNON KOULUTUS
PHT-TENTTIIN JOHTAVANA
Oulussa 14.1.2021 – syyskuu 2021
Onko sinulla tavoitteena PHT –tutkinnon suorittaminen vai haluatko muutoin syventää tietojasi
palkkahallinnon eri osa-alueilla ja erityistilanteissa?
Kenelle?
Palkkahallinnon koulutus on tarkoitettu tilitoimistossa työskenteleville palkanlaskijoille ja palkkoja
laskeville kirjanpitäjille, joilla on jo kokemusta palkanlaskennasta tai jotka ovat jo aiemmin suorittaneet palkanlaskennan koulutuksen. Koulutus ei sisällä palkkahallinnon peruslaskentaa.
Tavoite
Koulutuksen myötä kehityt palkanlaskijasta palkkahallinnon asiantuntijaksi. Opit ymmärtämään palkkahallinnon lainsäädäntöä ja muita säädöksiä sekä soveltamaan lakeja, muita säädöksiä, työehtosopimuksia ja löytämään tietoa tehokkaasti.
Koulutus antaa valmiuksia osallistua Taloushallintoliiton järjestämään tenttiin, joka oikeuttaa käyttämään nimen yhteydessä lyhennettä PHT. Osallistujat ilmoittautuvat halutessaan tenttiin ja vastaavat
itse kustannuksista.
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Miten?
Monipuolinen, kaikki palkkahallinnon osa-alueet käsittävä koulutus sisältää
8 opiskelupäivää Oulussa, jotka toteutetaan
arkipäivisin
Lisäksi erillinen valmistautumispäivä PHTtenttiin osallistujille
Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä (MicrosoftTeams)
Verkko-oppimisympäristö, johon on koottu
mittava tietopankki ja joka täydentyy koulutuksen edetessä
Etätehtävät ja niiden palautukset verkkoympäristössä
Oppimaan innostavat luennoijat ovat oman
alansa asiantuntijoita
Koulutuksen aikana sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua ja verkottua oman alan kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa
Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä teemapäiviin liittyviä kysymyksiä ennakkoon; koulutuspäivien sisältö
täsmentyy kysymysten mukaan
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Mitä koulutus sisältää?
Koulutus pitää sisällään kaikki tentin virallisen aineistoluettelon mukaiset asiakokonaisuudet:
- Kick-off päivä: koulutuksen tavoitteet, sisällöt, alan tulevaisuudennäkymät (14.1.2021)
- Työehtosopimukset ja niiden tulkinta
(3.3.2021)
- Verolainsäädäntö ja ennakkoperintä
(14.4.2021)
- Työlainsäädäntö (työaikalaki ja vuosilomalaki) (19.5.2021)
- Työmarkkinat (16.6.2021)
- Työsuhde- ja palkkaneuvonta (4.8.2021)
- Ulkomaantyöskentelyn verotus (18.8.2021)
- Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (18.8.2021)
- Eläkkeet ja sosiaalivakuutukset sekä palkkatietojen siirtyminen kirjanpitoon (2.9.2021)
- Valmistautumispäivä tenttiin menijöille (ajankohta täsmentyy tenttipäivän varmistuttua)
Kouluttajat
Kouluttajina toimivat omien aihealueidensa asiantuntijat PSK-Aikuisopistosta ja yhteistyökumppanien
organisaatioista.

Hinta
Koulutuksen hinta on 2 350 € + alv 24% sisältäen
lähipäivien lounaat ja kahvit.
Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta ennen
koulutuksen alkua. Mikäli koulutus keskeytetään kuukauden sisällä koulutuksen aloituksesta, laskutetaan 30 %
koulutuksen kokonaishinnasta. Jos koulutus keskeytetään
kuukauden opintojen jälkeen, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Tiedustelut
Lisätietoja koulutuksen vastuukouluttajalta
Anne Jalosalmi, PSK-Aikuisopisto,
anne.jalosalmi@psk.fi,
sekä vtj PSK-Service Oy Outi Heikkilä,
outi.heikkila@psk.fi, 044 5262 221
Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään
16. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan!

Haku koulutukseen
Koulutuksen haetaan sähköisellä hakulomakkeella
osoitteessa www.psk.fi. Hakulomakkeeseen pääset
suoraan tästä.
Hakuaika päättyy 31.12.2020.
Infot
Koulutuksesta järjestetään kaksi infotilaisuutta PSKAikuisopistossa (Veteraanikatu 2, K4-talo), joihin voi
osallistua myös Teams-yhteydellä:
1.12.2020 klo 14.00 ja
14.12.2020 klo 14.00.
Ole yhteydessä lisätietojen antajiin, mikäli haluat
osallistua infoon etäyhteydellä.
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