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Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

390 € / 390 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

490 € / 490 €
(+alv 24%)

05.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Perhevapaat käytännössä 5.10.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, kunhan työntekijä ilmoittaa vapaasta
työnantajalle laissa säädetyllä tavalla. Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet
ja velvollisuudet perhevapaisiin liittyen? Mitä perhevapaauudistuksessa muuttuu?

Käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia perhevapaita ja niihin
liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Tiiviin koulutuksen jälkeen tunnet erilaiset
perhevapaat ja oikeudet perhevapaisiin, ja tiedät muun muassa, miten vuosilomaa
kertyy perhevapaiden aikana.

Asiantuntijana:
Lakimies Kati Mattinen, 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

Käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia
perhevapaita ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Tiiviin
koulutuksen jälkeen tunnet erilaiset perhevapaat ja oikeudet
perhevapaisiin, ja tiedät muun muassa, miten vuosilomaa kertyy
perhevapaiden aikana.

Perhevapaat käytännössä -koulutuksen ohjelmassa:

Oikeus perhevapaisiin

erilaiset perhevapaat
ilmoitusvelvollisuus ja sopiminen

Palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuudet

palkanmaksu
luontoisedut ja henkilökuntaedut
vuosiloma

Työsuhdeturva

työhönpaluuoikeus
irtisanomissuoja
syrjintäkielto

Perhevapaauudistus

Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille ja
kaikille, jotka työssään tarvitsevat tietoa perhevapaisiin liittyvistä asioista.

Tervetuloa!

Ohjelma

12.00
Ilmoittautuminen ja lounastarjoilu

(12.20
Etäyhteyden avaaminen)

Oikeus perhevapaisiin

erilaiset perhevapaat
ilmoitusvelvollisuus ja sopiminen

Palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuudet

palkanmaksu
luontoisedut ja henkilökuntaedut
vuosiloma

Työsuhdeturva

työhönpaluuoikeus
irtisanomissuoja
syrjintäkielto

Perhevapaauudistuksen pääkohdat

15.30
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Klo 12.00 lounastarjoilu, kahvitarjoilu klo 14.00. 

Asiantuntijat

Kati Mattinen
Lakimies, VT 
Helsingin seudun kauppakamari

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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