Työsuhteen ajankohtaispäivät - Hyvinkään
Sveitsi 25.-26.11.2020
Aika:
25.11.2020 klo 09.30 - 26.11.2020 klo 15.30
Työsuhteen ajankohtaispäivillä
• saat tuhdin paketin työsuhteisiin vaikuttavista ajankohtaisista aiheista
• kuulet uusimmat lakiuudistukset
• saat tärkeää tietoa työkykyneuvotteluiden käytännöistä
• saat tietoa uuden työaikalain vaikutuksesta asiantuntijatyöhön
• kuulet ohjeistuksen ja kirjallisen dokumentaation merkityksestä
• opit miten haastavat tilanteet voidaan selättää työlainsäädäänön keinoin
Hotelli Hyvinkään Sveitsi
Hotellin yhteydessä toimivasta viihdekeskuksesta löydät BioRexin 5 modernia
elokuvasalia, SuperPark Sveitsin aktiviteettipuiston, Fit Park Sveitsi -liikuntakeskuksen,
suoran yhteyden uimalaan sekä hyvinvointialan palveluita.
Hotellin läheisyydessä on kaksi golfkenttää, ratsastuskeskus, jäähalli ja
Seikkailusveitsin köysiradat. Hyvinkäälle pääset shuttle bussilla muutamassa
minuutissa vaikka shoppailemaan ostoskeskus Willaan.
Majoituksen hintaan sisältyy kuntosalin käyttö ja pääsy Sveitsin uimalaan
sen aukioloaikoina.
Tutustu Hyvinkään Sveitsiin
Asiantuntija(t):
Lakimies, VT Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
Asiantuntija Maritta Antola, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
Lakimies, OTM Alexa Kavasto, AK Law Oy
Ohjelma:
9.00
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.30-12.20
Ajankohtaisia lakimuutoksia mm.
• kilpailukieltosopimukset
• yhteistoimintalaki
Oikeuskäytäntöä, mm.
• työsuhteen päättäminen
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
12.20-13.20
Lounas

13.20-14.20
Ajankohtaiset lakimuutokset ja oikeustapaukset jatkuvat
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
14.20-14.45
Kahvitauko
14.45-16.15
Työkykyneuvottelu ja VaTu-keskustelu
• niiden pitäminen niihin liittyvät käytännöt ja toimenpiteet
Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
16.15
Ensimmäisen päivän ohjelma päättyy
20.00
Yhteinen illallinen
----------------------------------------------------------------------------------------7.00 alkaen aamiaistarjoilu hotellissa yöpyville
8.30
Uusi työaikalaki asiantuntijatyön johtamisessa (välissä kahvitauko)
• työsopimuksen muoto ja työajan kirjaaminen työsopimukseen
• työaikalain ulkopuolelle jäävät asiantuntijat
• uusien työaikajärjestelmien käyttöönotto
• mitä muuttui liukuvassa työajassa?
• työn kuormittavuustekijöiden välttäminen ja vähentäminen
• etätyöohjeet ja -käytännöt
• työajan tasoittumissuunnitelma ja työvuoroluettelo
• työajan seuranta ja työaikakirjanpito
Asiantuntija Maritta Antola, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
11.30-12.30
Lounas
12.30-15.30 (Välissä kahvitauko)
Henkilöstön johtaminen työlainsäädännön keinoin käytännössä
• työpaikan ohjeistuksen ja kirjallisen dokumentaation merkitys
• haastaviin esimiestilanteisiin puuttuminen käytännössä työlainsäädännön keinoin
• irtisanominen vai päättämissopimus?
Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy
15.30
Tilaisuus päättyy

Hinta:
Jäsenetuhinta: 890,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 1090,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen lisäksi materiaali, ohjelman mukaiset tarjoilut ja
yöpyminen kahden hengen huoneessa. Lisämaksusta mahdollisuus yhden hengen
huoneeseen (+60 €). Mikäli ilmoittaudut yksin kahden henkilön huoneeseen,
varauduthan yhden hengen huoneen lisämaksuun, mikäli sinulle ei löydy
huonetoveria.
Majoituksen hintaan sisältyy kuntosalin käyttö sekä pääsy Sveitsin uimalaan
sen aukioloaikoina.
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. 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. 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.

