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14.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tehokoulutus: Whistleblowing 1. osa -
Väärinkäytösten hallintamalli 14.10.2021

Etätoteutus: Teams

Whistleblowing 1. osa: Väärinkäytösten hallintamalli 14.10.2021, kouluttajana
Managing Director Miikka Karimo EXSE Oy.

 

Tehokas Whistleblowing-koulutussarja sisältää kolme erillistä koulutusta. Voit
ilmoittautua edullisesti koko koulutussarjaan tai valita sinua kiinnostavan yksittäisen
koulutuksen.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Joulukuusta 2021 alkaen EU:n whistleblowing-direktiivi tuo uusia
vaatimuksia yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Näiden on
otettava käyttöön epäiltyjen väärinkäytösten ilmoitus- eli whistleblowing-
kanava. Lisäksi direktiivi edellyttää selkeitä toimintatapoja, joilla suojellaan
väärinkäytöksistä ilmoittavia työntekijöitä.   

Tule kuulemaan, millaisia vaatimuksia on tulossa! 

Tehokoulutuksissa perehdyt whistleblowing-ilmoitusten
käsittelyprosessin vaiheisiin, johdon vastuukysymyksiin sekä direktiivin
sisältöön. Saat myös vinkkejä whistleblowing-kanavan perustamiseen tai
hankintaan liittyen.

Tehokas Whistleblowing-koulutussarja sisältää kolme erillistä koulutusta.
Voit ilmoittautua edullisesti koko koulutussarjaan tai valita sinua
kiinnostavan yksittäisen koulutuksen.

Whistleblowing 1. osa: Väärinkäytösten hallintamalli
14.10.2021, kouluttajana Managing Director Miikka Karimo EXSE
Oy
Whistleblowing 2. osa: Johdon vastuukysymykset 23.11.2021,
kouluttajana Perustajaosakas Tytti Saarinen Tvenda Oy
Whistleblowing 3. osa: Direktiivin sisältö ja uudet vaatimukset
15.12.2021, kouluttajana Johtava asiantuntija Ville Kajala
Keskuskauppakamari
Whistleblowing 1–3 osat: 14.10.2021 sekä 23.11.2021 sekä
15.12.2021

Ohjelma

8.50 Etäyhteyden avaaminen

9.00 Väärinkäytösten hallintamalli, Managing Director Miikka Karimo EXSE Oy

Whistleblowing-ilmoitusten käsittely ja jatkotoimet
Whistleblowing-kanavan perustaminen tai hankinta – mitä kannattaa
huomioida?

11.00 Tilaisuus päättyy

Asiantuntijat

Miikka Karimo
Managing Director 
Explorator Service Finland Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/tehokoulutus-whistleblowing-1-osa-vaarinkaytosten-hallintamalli-14102021?variant=41022964727957
https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/whistleblowing-2-osa-johdon-vastuukysymykset-23112021?variant=41022969217173
https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/tehokoulutus-whistleblowing-osa-3-direktiivin-sisalto-ja-uudet-vaatimukset-15122021?variant=41022973051029
https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/it-ja-digi-koulutukset/products/tehokoulutus-osat-1-3-whistleblowing-1410-15122021?variant=41023031672981


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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