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08.02.2022 08.50 -
09.02.2022 15.30

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

750 € / 750 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

950 € / 950 €
(+alv 24%)

08.2.2022 - 09.2.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsuhteen ajokortti® 8.–9.2.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Kertaa tai opiskele keskeinen työsuhteisiin vaikuttava lainsäädäntö Helsingin seudun
kauppakamarin työsuhdeasioista vastaavien lakimiesten Kati Mattisen ja Kirsi
Parnilan johdolla.

Koulutuksessa perehdytään työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin alkaen työsuhteen
ehtojen määräytymisestä työsuhteen päättämiseen asti. Päivien jälkeen osaat soveltaa
työlainsäädäntöä käytännön tasolla.

Ohjelmassa muun muassa:

työsuhteen ehtojen määräytyminen
tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kiellot
rekrytointi
henkilötietojen käsittely
työajan käsitteet
perhevapaat, vuorotteluvapaa ja muut vapaat
sairauspoissaolot ja vuosiloma
työsuhteen päättämiseen liittyvät menetelmät.

Osallistujien palautetta:

Hyvät käytännön esimerkit.
Kattava työsopimuslain läpikäynti oli mielestäni tarpeen ja antoi parempaa
ymmärrystä asioista työni tueksi.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Työsuhteen ajokortti -koulutuksen hyödyt:

koulutuksen jälkeen tunnet työsuhteen koko elinkaaren
koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työlainsäädäntöä käytännön
tasolla
saat tiiviin ja käytännönläheisen tietopaketin työlainsäädännön
keskeisimmistä asioista
kouluttajina kauppakamarin omat lakimiehet.

Näytä osaamisesi, suorita koulutuksen jälkeen Työsuhteen ajokortti®
-koe. Koekysymykset liittyvät Työsuhteen ajokortti® -koulutuksesta
saatuihin tietoihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat todistuksen
osaamisestasi. Lue lisää >>.

Ohjelma

Ohjelma 1.päivä

8.50
Etäyhteyden avaaminen

9.00
Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehdot

työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
työsuhteen ehtojen määräytyminen
tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kiellot
rekrytointi
henkilötietojen käsittely

Poissaoloista

vuorotteluvapaa
opintovapaa
muut tilapäiset vapaat

Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari

12.30
Sairauspoissaolot

oikeus poissaoloon
oikeus sairausajan palkkaan
työn teettäminen sairausloman aikana
työntekijän ilmoitusvelvollisuus ja sairauslomakäytännöt
menettely väärinkäyttötilanteissa

Vuosilomat

mistä kaikesta voi sopia?
loman siirtäminen sopimalla
loman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Ensimmäinen päivä päättyy

Tauot:
Taukoja noin tunnin välein. Lounastauko 12.00-12.30

---------------------------------------------------------------------------

Ohjelma 2.päivä

8.50
Etäyhteyden avaaminen

9.00
Menettelytavat työsuhdetta päätettäessä ja lomautettaessa

Työsuhteen päättäminen

koeaikana
purkamalla
purkautuneena käsittely
irtisanominen - henkilöstä johtuvin syin ja työn vähyyden vuoksi

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

12.30
Poissaoloista

perhevapaat

Työaika

mikä on työaikaa
säännöllinen työaika
lisätyö ja ylityö

Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Tilaisuus päättyy

Tauot:
Taukoja noin tunnin välein. Lounastauko 12.00-12.30

 

https://www.kauppakamarikauppa.fi/koulutukset/ajokorttikokeet/tyosuhteen-ajokortti-koe.html
https://www.kauppakamarikauppa.fi/koulutukset/ajokorttikokeet/tyosuhteen-ajokortti-koe.html


Asiantuntijat

Kati Mattinen
Lakimies, VT 
Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari 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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