Esimiehen juridinen osaaminen
- työlainsäädäntö haltuun
9.4.2019, Oulu

Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnantajan edustajana ja on juridisessa vastuussa
toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy
ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies
tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
Kohderyhmä:
Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat
Päivän kouluttajana:
Kaija Pulkkinen, Ernst & Young Oy
Kaija Pulkkisella on laaja-alainen kokemus työoikeudesta. Hänen asiantuntemuksensa
kattaa kaikki työsuhteisiin liittyvät asiat. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti esimiesryhmien
kouluttamisesta.

Esimiehen juridinen osaaminen –
työlainsäädäntö haltuun
9.4.2019

Tiistai 9.4.2019
09.00

Tilaisuuden avaus ja kahvit

- Työmarkkinajärjestelmä
- Yleiset periaatteet työsopimuksen tekemisestä ja muuttamisesta
- Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
- Poissaolot
- Vuosilomat
- Työaikaan liittyviä kysymyksiä
- Tietosuoja työelämässä
- Varoitus, irtisanominen ja työsuhteen purkaminen
- Työsuhteen päättäminen kollektiiviperusteella
16.00

Tilaisuuden päätös

Päivän tarjoilut:
Aamukahvi klo 9.00, lounas klo 11.30 ja iltapäiväkahvi klo 14.15

Yöpyminen POHTOssa

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 440 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
puh. 050 5701 618
s-posti: minna.jurvelin@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen 29.3.2019 mennessä
s-postilla: www.pohto.fi tai
asiakaspalvelu@pohto.fi
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 8434 500

