Tervetuloa opiskelemaan JHL -opistolle!
Henkilöstön tukena yhtiöittämisessä 10.–12.5.2021, etäkurssi
Kurssin kesto

3 päivää, yhteensä 21 tuntia

.
Kenelle tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu henkilöstönedustajille, (pää)luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-,
työsuojelun-, tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
Kurssi soveltuu kunta-alan, kirkon, valtion ja yksityisen sektorin toimijoille. Kurssien
palkallisuus määräytyy tarkemmin kunkin oman sopimusalan koulutussopimuksen
mukaisesti.

Kurssin tavoitteet

Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja voi olla henkilöstön tukena
yhtiöittämistilanteissa. Kurssin käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu
yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi kurssilla käydään läpi
muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset,
työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja
työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.

Kurssin etäopetus

Kurssi suoritetaan käyttämällä selainpohjaista verkko-oppimisympäristöä sekä
videoneuvotteluohjelmaa. Kurssi on rakennettu, niin että voit valita käytätkö
opiskeluun tietokonetta, puhelinta tai tablettia - mitään asennuksia tai lisäohjelmia ei
tarvita. Mikäli osallistut tietokoneella, tarvitaan kuulokkeet ja mikrofoni. Materiaali
toimii kaikissa välineissä ja opiskelu on pyritty tekniikan kannalta tekemään
mahdollisimman helpoksi

Lisätiedot

Lisätietoja kurssit@jhl.fi tai puh. 010 7703 510,
kurssin sisällöstä opettaja Johanna Karatmaa, johanna.karatmaa@jhl.fi

Kurssille hakeminen

Koulutukseen haetaan liiton kotisivuilla omaKoulutuksen kautta
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Henkilöstön tukena yhtiöittämisessä -kurssi 10. –12.5.2021
10.5.2021
8.10 – 8.30

Testaa tekniikan toimivuus ennen kurssin alkua

8.30 – 9.15

Kurssin avaus, tavoitteet, työskentelytavat, esittäytyminen
sekä tekniikan läpikäynti

Opettaja, työnohjaaja Johanna
Karatmaa, JHL-opisto

9.15 – 11.30

Tilannekatsaus yhtiöittämisiin ja edunvalvonnallisiin
haasteisiin

Luennoitsija ilmoitetaan
myöhemmin

11.30 – 12.30

Tauko / omatoiminen lounas

12.30 – 14.00

Riitta Rautiainen,
sopimusasiantuntija, JHL

14.00 – 14.30
14.30 – 15.15

Muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten
sopimusmääräykset
Kahvitauko
…työskentely jatkuu

11.5.2021
9.00 – 11.15

Työnantajavaihdos ja sen seuraukset

Keijo Karhumaa, johdon
neuvonantaja, JHL

11.15 – 12.15

Tauko / omatoiminen lounas

12.15 – 13.45

Työsuojelun haasteet ja mahdollisuudet yhtiöittämisessä

13.45 – 14.15

Kahvitauko

14.15 – 15.45

Yhtiöittämiscase

12.5.2021
9.00 – 11.15

Yhtiöittämiscase

ilmoitetaan myöhemmin

Muutosprosessien tukeminen henkilöstön hyvinvoinnin sekä
mielekkään ja tuloksellisen työn tekemisen näkökulmista
Tauko / omatoiminen lounas

Johanna Karatmaa

…työskentely jatkuu
Kurssi päätös ja loppukeskustelu

Johanna Karatmaa

11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.15
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Merja Hyvärinen,
työelämäasiantuntija, JHL

ilmoitetaan myöhemmin

