Työpaikan sairauspoissaolot 1.10.2020
Aika:
01.10.2020 klo 08.30 - 12.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 01.10.
Koulutuksessa syvennytään niihin keskeisiin sairauspoissaoloihin liittyviin asioihin,
jotka jokaisen työnantajan ja tai työnantajan edustajan on hyvä tuntea.
Ohjelmassa:
Poissaolo sairauden perusteella
• oikeus poissaoloon
• korvaavan työn mahdollisuus
Työntekijän ilmoitusvelvollisuus ja sairauslomakäytännöt
• ohjeistukset
• ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
• menettely väärinkäyttöepäilytilanteissa
Sairausajan palkka
• sairausajan palkka lain ja TES:n mukaan
• työntekijän oman toiminnan merkitys
• saman sairauden uusiutuminen
• osasairauspäiväraha
Työkyvyttömyys vuosiloman aikana
• omavastuun määräytyminen
• loman siirtäminen
Työsuhteen päättäminen sairauden vuoksi
• pitkä yhdenjaksoinen sairauspoissaolo
• runsaat lyhyet sairauslomat
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen henkilöstö- ja työsuhdeasioista vastaaville, esimiehille ja
kaikille, jotka työssään tarvitsevat tietoa sairauspoissaoloihin liittyvistä asioista.
Asiantuntija(t):
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Ohjelma:
8.30
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.00
Poissaolo sairauden perusteella
• oikeus poissaoloon
• korvaavan työn madollisuus

Työntekijän ilmoitusvelvollisuus ja sairauslomakäytännöt
• ohjeistukset
• ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
• menettely väärinkäyttöepäilytilanteissa
Sairausajan palkka
• sairausajan palkka lain ja TES:n mukaan
• työntekijän oman toiminnan merkitys
• saman sairauden uusiutuminen
• osasairauspäiväraha
Työkyvyttömyys vuosiloman aikana
• omavastuun määräytyminen
• loman siirtäminen
Työsuhteen päättäminen sairauden vuoksi
• pitkä yhdenjaksoinen sairauspoissaolo
• runsaat lyhyet sairauslomat
12.00
Tilaisuus päättyy
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu klo 8.30 alkaen ja kahvitarjoilu 10.30

Hinta:
Jäsenetuhinta: 390,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 490,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen
ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä
hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

