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JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

390 € / 390 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

490 € / 490 €
(+alv 24%)

26.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työyhteisösovittelu 26.10.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Koulutuksen tavoite on lisätä ymmärrystä työyhteisöissä esiintyvistä ristiriidoista ja
konflikteista sekä niiden tehokkaasta ja rakentavasta ratkaisemisesta
työyhteisösovittelun avulla.

Tilaisuudessa käydään läpi työnantajan toimimisvelvollisuutta konfliktitilanteissa sekä
työntekijöiden velvollisuutta osallistua asian ratkaisemiseen. Tilaisuus antaa
valmiuksia tunnistaa ja ohjata henkilöstön tulehtuneita tilanteita sovitteluun sekä
ymmärtää sovitteluprosessin kulku.

Koulutuksen hyödyt:
Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on käsitys työyhteisösovittelun hyödyistä, sekä
itsellään ymmärrys sovittelevista keinoista työpaikan haastaviin
vuorovaikutustilanteisiin.

Kenelle:
Ensisijaisesti + 30 hengen yrityksien ja yhteisöiden esimiehet ja HR

Asiantuntija: Leena Löppönen, työyhteisösovittelija, valmentaja,
työoikeusjuristi, TySo Valmennuksen valmennuspäällikkö

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Koulutuksen tavoite on lisätä ymmärrystä työyhteisöissä esiintyvistä
ristiriidoista ja konflikteista sekä niiden tehokkaasta ja rakentavasta
ratkaisemisesta työyhteisösovittelun avulla.

Tilaisuudessa käydään läpi työnantajan toimimisvelvollisuutta
konfliktitilanteissa sekä työntekijöiden velvollisuutta osallistua asian
ratkaisemiseen. Tilaisuus antaa valmiuksia tunnistaa ja ohjata henkilöstön
tulehtuneita tilanteita sovitteluun sekä ymmärtää sovitteluprosessin
kulku.

Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on käsitys työyhteisösovittelun hyödyistä,
sekä itsellään ymmärrys sovittelevista keinoista työpaikan haastaviin
vuorovaikutustilanteisiin.

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Ristiriidat ja niiden ratkaiseminen työyhteisössä

Konfliktit työyhteisössä: synty ja kehittyminen
Työnantajan toimimisvelvollisuus konfliktitilanteissa
Työntekijöiden osallistumisvelvollisuus asian käsittelyyn

 Työyhteisösovittelu ristiriitojen ratkaisukeinona

Työyhteisösovittelu konfliktien ja ristiriitojen ratkaisukeinona
Sovitteluprosessi, periaatteet, osalliset
Sovittelun hyödyt yksilölle ja työyhteisölle

Sovittelevat keinot työyhteisön arjessa

Milloin on syytä sovitella?
Sovittelusta oivalluksia työyhteisön arkeen

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut
Klo 8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.30 kahvitarjoilu

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Leena Löppönen
TySo Valmennuksen valmennuspäällikkö, työyhteisösovittelija,
valmentaja, työoikeusjuristi 
Oy Sovittelutoimisto TySo Ab

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.


	Työyhteisösovittelu 26.10.2021
	390 € / 390 €
	490 € / 490 €
	Kuvaus
	Ohjelma
	Asiantuntijat
	Leena Löppönen
	Asiakaspalvelu
	Peruutusehdot
	Oikeudet muutoksiin



