Perehdyttäminen ja työnopastus
30.1.2019, Oulu

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Hyvin toteutettu
perehdyttäminen lisää työn tuottavuutta, parantaa laatua, tukee työturvallisuutta ja hyvinvointia.
Työturvallisuuslaissa on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen
järjestämisestä. Lähin esimies vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta,
toteuttamisesta ja seurannasta. Tuloksekas perehdyttäminen ja työnopastus edellyttää
tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, ymmärrystä oppimisesta ja opettamisesta sekä
ohjaustaitoja.

Koulutus on tarkoitettu lähiesimiehille, perehdyttäjille ja työnopastajille.

Tehokas yhden päivän koulutus tarjoaa
•
•
•
•

perustiedot perehdyttämisen ja työnopastuksen sisällöstä ja tehokkaasta toteuttamisesta
perustiedot oppimisprosessista
mallin työnopastuksen toteuttamiseen
kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja

Peredyttäminen ja työnopastus 30.1.2019

Keskiviikko 30.1.
09.00

Tilaisuuden avaus
Pekka Pennanen, POHTO Oy
-

09.45

Tavoitteet ja työtavat

Perehdyttäminen ja työnopastus
Kahvitauko

10.30

Oppiminen
-

Yleistä oppimisesta
Erilaiset oppimistyylit

12.00

Lounas

12.45

Opettaminen
-

13.30

Työelämässä vaadittavat taidot
Taidon opettaminen
Vuorovaikutus opetustilanteessa

Työnopastuksen suunnittelu
-

Työnopastusohjeet
Työnjaottelu

14.15

Kahvitauko

14.30

Työnopastuksen suunnittelu
-

15.15

Työnopastuksen vaiheet
-

-

16.00

Harjoitus

5 askeleen menetelmä

Tilaisuuden päätös

Yöpyminen POHTOssa

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 420 € 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 € / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
18.1.2019 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.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

