
Tietoa normeista, asetuksista ja 
juridisista pulmapaikoista

Esimiehen
työsuhdejuridiikka



Olethan ajan tasalla  
normeista ja muista?
Tunnetko vastuusi työnantajan edustajana ja esimiehenä? 
Haluatko syventää ymmärrystäsi esimiehen juridisen                          
roolin merkityksestä arjessa? Mitkä eri normit vaikuttavat työ-
suhteessa ja mitä esimiehen pitäisi ymmärtää niistä? Onko 
sormi mennyt suuhun uusien lakien ja asetusten tulkinnassa? 
Olisiko taas aika päivittää tietosi työlainsäädännöstä. 
Tule mukaan käytännönläheiseen valmennukseemme
esimiehen työsuhdejuridiikka.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa esimiehen 
juridisiin pulmapaikkoihin, ymmärtävät työoikeuden ja hyvän 
johtamisen välisen yhteyden.

Keskeiset teemat
- esimiehen rooli työnantajan edustajana
- työnantajan direktio-oikeus
- työsopimus, työsopimuksen ehdot, työehtosopimus
- työsuhteen purku ja sen päättymiseen liittyvät asiat
- irtisanominen ja irtisanomismenettelyt
- työtodistukseen liittyvät seikat
- sairauspoissaolot ja lääkärintodistukset
- kilpailukieltosopimukset ja salassapitosopimukset
- työntekijän yksityisyyden suoja
- mitä työntekijä voi kirjoittaa työtehtävistään ja työn-
 antajastaan sosiaalisessa mediassa
- tosielämän case-esimerkeillä havainnollistetut neuvot 
 esimiehen juridisiin pulmapaikkoihin

Valmentaja
Lehtori, OTL Kari Koivunen

Kohderyhmä
Lähiesimiestehtävissä toimivat henkilöt tai niihin tehtä-
viin siirtyvät henkilöt. Valmennus sopii myös asiantuntijoille, 
esim. projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työsuhdejuridiikan     
osaamista projektin hallinnassa ja johtamisessa sekä muille, 
jotka haluavat kehittää valmiuksiaan johtamistehtäviä varten.

Hinta
300,00 € + alv 24 % 72,00 €,
kokonaishinta 372,00 € / osallistuja / tilaisuus

Hinta sisältää valmennusmateriaalin sähköisenä ja kahvit.

Aika
To  21.09.2017 klo 9–12.30  tai
Ke  27.09.2017 klo 9–12.30

Paikka
Luokka A10, Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, Turku

Ilmoittautumiset
Oheisten linkkien kautta:

To 21.09.2017 (Ilmoittautumiset 13.09.2017 mennessä)
www.lyyti.in/Esimiehen_tyosuhdejuridiikka_4655

Ke 27.09.2017 (Ilmoittautumiset 19.09.2017 mennessä)
www.lyyti.in/Esimiehen_tyosuhdejuridiikka_27092017_4656

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.


