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Tehokoulutus: Yhteistoimintalaki uudistuu
15.9.2021

Etätoteutus: Striimi

Hallituksen esitysluonnos uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu. Tehokoulutuksessa
lakimies Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarista käy läpi uuteen
yhteistoimintalakiin ehdotettuja asioita.

Uudessa yhteistoimintalaissa on kolme kokonaisuutta:

jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
muutosneuvottelut
henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa.

Uudesta yhteistoimintalaista on annettu hallituksen esitysluonnos, joka on
lausuntokierroksella ennen varsinaisen hallituksen esityksen antamista.

Kun ilmoitat useamman kuin yhden osallistujan striimiin, ensimmäinen osallistuja
maksaa koko hinnan ja kaikki seuraavat osallistujat -50%. Jokainen osallistuja saa
linkin striimin katsomiseen ja voi osallistua koulutukseen mistä haluaa. Ryhmän voit
ilmoittaa: asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi tai soita 09 2286 0360

Aiheesta saatavilla myös KoulutusOnlinen verkkokurssit.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Uudesta yhteistoimintalaista on annettu hallituksen esitysluonnos, joka
on lausuntokierroksella ennen varsinaisen hallituksen esityksen
antamista. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaan, ja uuden lain on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa.

 

Ohjelma

8.50
Etäyhteyden avaaminen

9.00
Yhteistoimintalaki uudistuu 

Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä

Vuoropuhelussa käsiteltävät asiat
Työyhteisön kehittämissuunnitelma
Säännöllisesti annettavat tiedot

Muutosneuvottelut

Työvoiman vähentämisneuvottelut
Työnjohtovallan piiriin kuuluvat muutokset
Ehdotukset ja vaihtoehtoiset ratkaisut

Henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa

Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

10.30
Tilaisuus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://koulutusonline.fi/


Asiantuntijat

Reetta Riihimäki
lakimies, OTM 
Helsingin seudun kauppakamari

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.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.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.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 ohjelmanmuutoksiin.
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