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Webinaari  

 

WEBINAARI 6.4. 

Suomen Kiertovoima ry (KIVO) järjestää yhteistyössä lakimies Katariina Sorvannon kanssa webinaarin Koronavirus – 

työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Sorvanto on tutustunut laajasti organisaatioiden kehittämiseen 

ja johtamiseen sekä teoriassa että käytännössä.  

Kenelle webinaari on suunnattu? 

Webinaari on suunnattu työnantajan edustajille, kuten johtajille, lähiesimiehille ja työsuojelupäälliköille – sekä 

henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja palkanlaskijoille. Webinaari soveltuu mainiosti myös muun muassa 

luottamusmiehille ja -valtuutetuille sekä muille henkilöstön edustajille.  

Ilmoittautuminen ja toteutustapa 

Ilmoittaudu webinaariin linkin https://link.webropolsurveys.com/EP/470C93A55A7C155C kautta sunnuntaihin 5.4. 

mennessä. Ilmoittautuminen on avoin KIVOn jäsenlaitosten työntekijöille. Saat ohjeet osallistumiseen viimeistään 

maanantaina 6.4. heti aamusta. Webinaari toteutetaan Youtube-striiminä, jossa on Chat-mahdollisuus.  

Hinnoittelu ja ryhmäalennus  

Webinaarin hinta on 50€+ ALV / osanottaja. Mikäli organisaatiostasi osallistuu webinaariin useampia osanottajia, 

ensimmäisen osanottajan jälkeisten hinnasta vähennetään 20%. Hinta sisältää osallistumisen webinaariin sekä 

kuukauden käyttöoikeuden webinaarin verkkoversioon. Huomaathan, että saamasi linkki materiaaleihin on 

ilmoittautujakohtainen. 

Perumisehto  

Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta siihen saakka, kun osanottaja on saanut linkin webinaarin materiaaleihin. 

Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme koko osanottajamaksun. Huomaathan, että seminaarin tallenne on 

joka tapauksessa käytettävissäsi kuukauden ajan. 

Lisätietoja 

Tapahtumakoordinaattori Anu Heikkilä, anu.heikkila@kivo.fi, 044 237 2894 

 

MAANANTAI 6.4.2020 

13.00–14.30 Koronavirus – työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

Koronaviruspandemia aiheuttaa poikkeuksellisia tilanteita, joihin työnantajien on syytä varautua. Osallistumalla tähän 

webinaariin saat ajantasaista tietoa työ- ja virkamiesoikeuden näkökulmasta. Pääset myös kysymään suoraan juristilta. 

Tämä webinaari tarjoaa ensinnäkin monipuolisen ja käytännönläheisen kattauksen työnantajan työnjohdollisista ja 

rahallisista oikeuksista ja velvollisuuksista, kun työskentely muuttuu tai keskeytyy koronaviruksen, siitä johtuvan 

karanteenin tai eristyksen – tai vaikkapa koko työpaikan tai lapsen koulun sulkemisen vuoksi. Parhaan kokonaiskuvan 

saamiseksi käymme läpi myös työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia samoissa tilanteissa. 

Sisältöjä: 

▪ Käytännön menettelyt poissaoloilmoituksista alkaen 

▪ Valmiuslain ja poikkeusolojen erityiset vaikutukset 

▪ Mitä työnantaja saa ja ei saa määrätä? 

▪ Etätyöjärjestelyt, jos työkykyä ja työmahdollisuuksia löytyy 

▪ Mitä kannattaa huomioida muihin poissaoloihin liittyen? 

https://link.webropolsurveys.com/EP/470C93A55A7C155C

