
ALKAA
14.10.2021 08.45 -
14.10.2021 12.00

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

390 € / 390 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

490 € / 490 €
(+alv 24%)

14.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Alisuoriutuminen 14.10.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työnantajalla on oikeus odottaa työntekijöiltä positiivista asennetta työhön,
tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Alisuoriutuminen on silti työpaikoilla hyvin yleisesti
vastaan tuleva ongelmatilanne.

Koulutuksessa saat vastauksen muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, jos työntekijä alisuoriutuu?
Miten alisuoriutuvaa työntekijää tulisi johtaa?
Entä milloin alisuoriutuminen muodostaa irtisanomisperusteen?

Asiantuntija:
Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

 

Mikäli striimiin osallistuu useampi henkilö samasta organisaatiosta, saavat
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. 
Ilmoittautuminen suoraan
asiakaspalveluun: asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi tai soita 09 2286 0360.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Työnantajalla on oikeus odottaa työntekijöiltä positiivista asennetta
työhön, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Alisuoriutuminen on silti
työpaikoilla hyvin yleisesti vastaan tuleva ongelmatilanne.

Koulutuksessa saat vastauksen muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, jos työntekijä
alisuoriutuu?
Miten alisuoriutuvaa työntekijää tulisi johtaa?
Entä milloin alisuoriutuminen muodostaa irtisanomisperusteen?

Tilaisuuden asiantuntija:
Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50 
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Alisuorituminen työsuhteessa

alisuoriutuminen käsitteenä
alisuoriutumisen mahdollisista syistä
työnantajan velvollisuudet alisuoriutumistapauksissa
työnantajan käytännön keinot puuttua alisuoriutumiseen
työsuhteen päättäminen alisuoriutumistapauksissa

Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 aamiaistarjoilu, 10.30 kahvitarjoilu

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Alexa Kavasto
Lakimies, OTM 
AK Law Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.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.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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