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05.5.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsuhteen ehtojen muuttaminen 5.5.2022
Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat
Työsuhteiden aikana tapahtuu muutoksia olosuhteissa ja työnantajan toiminnassa,
mistä johtuen työnantajalla voi olla tarve muuttaa työntekijän työsuhteen ehtoja.
Työsopimus ja vakiintunut käytäntö asettavat kuitenkin reunaehtoja muutoksille.
Tässä koulutuksessa käydään läpi työsuhteen ehtojen muuttamiseen liittyvää
juridiikkaa. Saat vastauksia mm. kysymyksiin
miten työsuhteen ehdot määräytyvät?
miten työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa työsuhteen aikana?
voidaanko muutoksista sopia vapaasti?
voidaanko muutostarpeisiin varautua etukäteen?
milloin työsuhteen ehdot vakiintuvat?
Koulutus on tarkoitettu erityisesti HR:lle, esimiehille ja yrityksen johdolle.
Asiantuntija:
Asianajaja Riikka Autio, Asianajotoimisto DLA Piper Finlad Oy

ALKAA
05.05.2022 08.30 05.05.2022 12.00

SIJAINTI
Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

420 € / 420 €

620 € / 620 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Työsuhteiden aikana tapahtuu muutoksia olosuhteissa ja työnantajan
toiminnassa, mistä johtuen työnantajalla voi olla tarve muuttaa
työntekijän työsuhteen ehtoja. Työsopimus ja vakiintunut käytäntö
kuitenkin asettavat reunaehtoja muutoksille. Tässä koulutuksessa käydään
läpi työsuhteen ehtojen muuttamiseen liittyvää juridiikkaa.

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

Koulutus on suunnattu erityisesti HR:lle, esimiehille ja yrityksen johdolle.

9.00
Työsuhteen ehtojen muuttaminen

8.50
(Etäyhteyden avaaminen)

Miten työsuhteen ehdot määräytyvät?
Miten työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa työsuhteen aikana?
Voidaanko muutoksista sopia vapaasti?
Voidaanko muutostarpeisiin varautua etukäteen?
Entä milloin työsuhteen ehdot vakiintuvat?
Asianajaja Riikka Autio, Asianajotoimisto DLA Piper Finlad Oy
12.00
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu

Asiantuntijat
Riikka Autio
Lakimies
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.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.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

