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28.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsuhteen päättämistilanteet – henkilöön
liittyvät päättämissyyt 28.10.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Koulutuksessa saat tietoa niistä asioista, jotka pitää ottaa huomioon kun työntekijän
työsuhde päätetään työntekijästä johtuvin syin. Päivittämällä tietosi varmistat, että
toimit lain edellyttämällä tavalla työsuhteen päättämistilanteissa.

Koulutuksessa kuulet mm. millaisissa tilanteissa työsuhteen voi päättää, pitääkö aina
ensin antaa varoitus ja mistä varoituksen voi antaa. Kuulet myös mitä
irtisanomismenettelyn osalta pitää ottaa huomioon, ja jos työsuhde päätetään rahalla,
mitä päättämissopimukseen tulee kirjata.

Asiantuntija:
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Voit osallistua koulutukseen myös osana Työsuhdeosaajan
valmennuskokonaisuutta.

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

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Päivitä tietosi lain edellyttämistä tavoista toimia oikein työsuhteen
päättämistilanteissa kauppakamarin oman lakimiehen johdolla.

Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille ja
kaikille, jotka vastaavat työsuhdeasioista.

Koulutuksen hyödyt:

kuulet, millaisilla perusteilla työnantaja voi päättää työsuhteen
opit mikä on työsuhteen päättämisen ja työsuhteen purkamisen
erot
kuulet varoituskäytännön merkityksestä työsuhteen
päättämisessä.

Ohjelma

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaus)

9.00
Työsuhteen päättämistilanteet – henkilöön liittyvät päättämissyyt             

päättämisperusteet
varoitus
erilaiset ongelmatilanteet
työsuhteen päättämismenettely eri tilanteissa
työsuhteen päättäminen sopimalla

12.00
Tilaisuus päättyy

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Tarjoilut:
Klo 8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu

KAUPPAKAMARI KAUPPA

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


Asiantuntijat

Kirsi Parnila
Lakimies 
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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