Työhyvinvointikortti® 29.9.2021
Aika:
29.09.2021 klo 08.45 - 16.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 29.09.
Työhyvinvointikortti- koulutus auttaa työyhteisöjä toimimaan sujuvammin sekä
löytämään työn ilon ja imun. Innostava, päivän kestävä koulutus antaa selkeän ja
käytännöllisen suunnan vahvistaa työhyvinvointia. Se tarjoaa välineitä jatkuvaan
kehittämiseen työpaikalla.
Koulutus järjestetään Teams -etäkoulutuksena, varauduthan vuorovaikutteiseen
koulutukseen pitämällä kameran ja tarvittaessa mikrofonin päällä. Koulutus voidaan
toteuttaa myös yrityskohtaisena, lisätietoja: myynti@helsinki.chamber.fi
Koulutuksessa löydetään vastauksia:
• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
• Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
• Miten hyvä työyhteisö toimii?
Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin ja Työhyvinvointikortti koulutuksen suorittaneet voivat hakea maksutonta osaamismerkkiä.
Asiantuntijat:
Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Joanna Ahokanto, Helsingin seudun kauppakamari
Työhyvinvointikortti -koulutuksen sisällöstä vastaa Työturvallisuuskeskus.
Ohjelma:
8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.00
Työhyvinvoinnin kokonaisuus
• Mistä työhyvinvointi koostuu?
• Kehittäminen, roolit ja vastuut
• Säädösperusta
• Tuottavuus ja työhyvinvointi
Johtamalla työhyvinvointia
• Esimiestyö ja työhyvinvointi
• Itsensä johtaminen
• Ammattitaito ja osaaminen
• Työkyvyn edistäminen
Toimiva työyhteisö
• Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen

• Häiriötilanteet ja toimintamallit häiriötilanteissa
• Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen
Mitä teemme seuraavaksi?
Kertaus ja loppukeskustelu
16.00
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
7.30 aamiaistarjoilu, lounastauko 11.30-12.00, kahvitarjoilut 10.15 ja 14.00
Hinta:
Jäsenetuhinta: 290,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 390,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja Työhyvinvointikortti®
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.
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.
Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan aloittaessa
koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa
kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4)
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

