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Tehokoulutus: Työnjohto-oikeus etätyössä
12.10.2021

Etätoteutus: Teams

Työnjohto-oikeuden käyttämisen merkitys korostuu, kun työtä tehdään etupäässä tai
kokonaan etätyönä. Työnantaja ei pysty koko ajan tarkkailemaan työn sujumista ja
työntekijällä voi olla haasteita työnteossa. Myös työajan seuranta ja työntekijän
poissaolot voivat aiheuttaa työnantajalle päänvaivaa.

Tässä tehokoulutuksessa käydään läpi muutamia keskeisiä etätyöhön liittyviä
kysymyksiä työnjohto-oikeuden käyttämisen näkökulmasta.

Asiantuntija:
Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

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

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Tässä tehokoulutuksessa käydään läpi muutamia keskeisiä etätyöhön
liittyviä kysymyksiä työnjohto-oikeuden käyttämisen näkökulmasta.

Ohjelmassa:

Työnjohto-oikeus

perusta, sisältö, rajat

Työnjohto-oikeuden käyttäminen etätyössä

työnteon johtaminen ja valvominen
työajan seuranta
työkyvyttömyys ja muut työntekijän poissaolotilanteet

Ohjelma

8.50
Yhteyden avaaminen

9.00
Työnjohto-oikeus

perusta, sisältö, rajat

Työnjohto-oikeuden käyttäminen etätyössä

työnteon johtaminen ja valvominen
työajan seuranta
työkyvyttömyys ja muut työntekijän poissaolotilanteet

Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

10.15
Tilaisuus päättyy

Asiantuntijat

Reetta Riihimäki
Lakimies, OTM 
Helsingin seudun kauppakamari

KAUPPAKAMARI KAUPPA



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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