Uusi työaikalaki asiantuntijatyön johtamisessa
16.9.2020
Aika:
16.09.2020 klo 08.30 - 12.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 16.09.
Uusi työaikalaki toi muutoksia myös asiantuntijatyön työaikaan. Normaalitilanteessa
työaikalaki soveltuu asiantuntijatyöhön. Asiantuntijatyössä on kuitenkin paljon työtä,
jonka työaikajärjestelyihin työntekijä voi itse vaikuttaa. Nämä erityispiirteet on nyt
huomioitu lain sisällössä. Joustotyöaika on eräs näistä uusista mahdollisuuksista
järjestää työaika.
Tule mukaan koulutustilaisuuteen, jossa käydään läpi työaikalain uudistusta
nimenmaan asiantuntijatyön näkökulmasta:
• kuulet, miten joustotyöaika ja työaikapankki otetaan käyttöön
• opit, miten joustotyöaikaa koskeva sopimus tehdään, mitä siinä on sovittava ja
miten voidaan päättää
• kuulet, miten lisä- ja ylityötä syntyy eri työaikamuodoissa? Ja opit, miten
korvaukset lasketaan
• kuulet, työaikapankkia koskevat määräykset sekä liukuvaa työaikaa koskevat
muuttuneet määräykset
• opit, muutokset työajan seurantaan ja työaikakirjanpitoon
Tilaisuuden asiantuntija:
Asiantuntija Maritta Antola, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
Asiantuntija(t):
Asiantuntija Maritta Antola, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
Ohjelma:
8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.00
Työsopimuksen muoto ja työajan kirjaaminen työsopimukseen
• miten tämä vaikuttaa myöhempiin työajanmuutostarpeisiin?
• miten muutokset toteutetaan?
Työaikalain ulkopuolelle jäävät asiantuntijat
Uusien työaikajärjestelmien käyttöönotto
• miten joustotyöaika ja työaikapankki otetaan käyttöön
• sopimuksen tekeminen ja päättäminen
Mitä muuttui liukuvassa työajassa?

Miten lisä- ja ylityötä syntyy eri työaikamuodoissa?
• korvauksen laskeminen
Työn kuormittavuustekijöiden välttäminen ja vähentäminen
• matkustaminen
• varallaolo
Etätyöohjeet ja -käytännöt
Työajan tasoittumissuunnitelma ja työvuoroluettelo
• korvaavat tavat niiden antamiseen
Työajan seuranta ja työaikakirjanpito
12.00
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
8.30 aamiaistarjoilu, 10.30 kahvitarjoilu

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. 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.

