Työsuhteen ongelmatilanteisiin puuttuminen
käytännössä 1.12.2020
Aika:
01.12.2020 klo 08.45 - 15.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 01.12.
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen esimiehille, tiiminvetäjille sekä kaikille henkilöstöhallinnosta
vastaaville.

Asiantuntija(t):
Lakimies, OTM Alexa Kavasto, AK Law Oy
Ohjelma:
8.50
Yhteyden avaus
9.00
Työsuhteen ongelmatilanteisiin puuttuminen käytännössä
Hyvän esimiestyön edellytyksistä
• esimiestyöhön kohdistuvista odotuksista
• esimiehen tehtävät organisaatiossa
• onnistuneen muutoksen kaava
• korjaavan palautteen merkitys
• varhainen puuttuminen ongelmatilanteisiin
• askelmerkit ongelmatilanteisiin puuttumiseen
Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
• työntekijän lojaliteettivelvollisuus
• kilpailevan toiminnan kielto ja ajankohtainen lakimuutos
• salassapitovelvollisuus
• oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
• oikeus turvalliseen työympäristöön
Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet suhteessa työntekijöihin
• työnjohto-oikeus ja työsopimuksen merkitys tähän
• työehtosopimuksen noudattaminen ja merkitys
• työpaikan ohjeiden merkitys
• käytäntöjen vakiintuminen osaksi työsuhteen ehtoja
• sanktio työnjohto-oikeuden ylittämisestä
11.30-12.30 lounastauko

12.30
Yleisiä haastavia esimiestilanteita ja miten näihin tulisi puuttua käytännössä
•
•
•
•
•
•

yhteistyökyvyttömyys ja sopimaton käytös
häirintä
alisuoriutuminen
päihteiden väärinkäyttö
poissaolot
työsuhteen päättäminen ja sopimus sen vaihtoehtona

Lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy
15.00
Tilaisuus päättyy

Hinta:
Jäsenetuhinta: 460,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 660,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali.
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.

