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23.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsopimuksen tekeminen ja muutoksiin
varautuminen 23.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsopimus kannattaa laatia huolellisesti, sillä sovitut ehdot rajoittavat työnantajan
työnjohto-oikeutta. Mahdollisiin muutostarpeisiin on hyvä varautua etukäteen.

Koulutuksessa kuulet muun muassa

mistä työsuhteessa sovellettavat ehdot tulevat
mitä velvollisuuksia työsuhteen osapuolilla on ja
kuinka laaja on työnantajan työnjohto-oikeus.

Päivän aikana perehdytään myös työsopimuksen tekemiseen ja sen keskeiseen
sisältöön. 

Asiantuntijana:
Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

Voit osallistua koulutukseen myös osana Työsuhdeosaajan
valmennuskokonaisuutta.

 

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

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://www.kauppakamarikauppa.fi/tyosuhdeosaajan-valmennuskokonaisuus-23-9-28-10-2021.html


Kuvaus

Koulutuksen jälkeen tiedät 

mitä työsopimukseen tulee kirjata
onko olemassa asioita, jotka olisi syytä jättää pois kirjallisesta
sopimuksesta
voiko työnantaja myöhemmin muuttaa työsopimuksen ehtoja.

Kenelle:

Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille
ja muille työnantajan edustajille, jotka tekevät työsopimuksia ja käyttävät
työnantajan työnjohtovaltaa.

Ohjelma

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Työsuhde ja osapuolten velvollisuudet

työsuhteen ehdot ja niiden etusijajärjestys
työnjohto-oikeus
työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työsopimuksen tekeminen käytännössä

työsopimuksen kesto: määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva
työsopimus?
työsopimuksen sisältö
muutoksiin varautuminen
työsopimuksen ehtojen muuttaminen

Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu 8.45 ja kahvitarjoilu 10.30

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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