
ALKAA
25.01.2022 08.30 -
25.01.2022 12.00

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

420 € / 420 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

620 € / 620 €
(+alv 24%)

25.1.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti
25.1.2022

Hybriditoteutus: & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Kokonaan uuden yhteistoimintalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022
alusta.

Uudella yhteistoimintalailla pyritään parantamaan työpaikkojen yhteistoimintaa.
Keskeisin muutos on se, että työnantajan on jatkossa käytävä säännöllistä
vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa, ja nykyinen henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Myös
työvoiman vähentämisneuvotteluihin on suunniteltu pieniä muutoksia. 

Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista.

Osallistujien palautetta:

Selkeä esitys tärkeästä aiheesta.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Kokonaan uuden yhteistoimintalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden
2022 alusta. Uudella lailla pyritään parantamaan työpaikkojen
yhteistoimintaa. Keskeisin muutos on se, että työnantajan on jatkossa
käytävä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa, ja
nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön
kehittämissuunnitelmalla. Myös työvoiman vähentämisneuvotteluihin on
suunniteltu pieniä muutoksia. 

Asiantuntijana:
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Ohjelma

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Jatkuva vuoropuhelu ja tietojen antaminen

Kenen kanssa 
Mistä asioista
Kuinka usein
Mitä tietoja annetaan ja kuinka usein

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Suunnitelmaan kirjattavat asiat
Muuta huomioitavaa

Muutosneuvottelut

Henkilöstövaikutuksista neuvotteleminen
Työvoiman vähentämisestä neuvotteleminen

Seuraamukset ja voimaantulo

Hyvitys

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Kirsi Parnila
Lakimies 
Helsingin Kamari Oy

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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