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http://www.aluepro.fi 

 

 

Koulutus sopii erityisesti esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille, 
työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. 

 

 

 
Koulutus perustuu tuoreeseen tilastotietoon, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön 
sairauspoissaoloista.  
Koulutuksessa käydään läpi työkyky ja työkyvyttömyys, sairauden todentaminen, 
sairauspoissaoloa koskeva päätöksenteko ja sairaus irtisanomisperusteena. 
Lisäksi koulutus antaa tiedot työnantajavelvoitteista koskien sairauspoissaolojen 
ehkäisemistä, hyvää työilmapiiriä sekä syrjintä- ja häirintäkieltoa. Koulutuksessa 
käsitellään myös työelämän arjen vaikeita tilanteita: työuupumusta, 
mielenterveysongelmia ja vaikeita elämänvaiheita.  
Koulutuksen näkökulma on työnantajan ja esimiehen juridinen näkökulma. 
Koulutus sopii erityisesti esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille, 
työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. 
Kouluttajalta on lokakuussa 2016 ilmestynyt kirja aiheesta (Kaija Kess-Elina 
Laurila "Sairauspoissaolot - esimiehen juridinen näkökulma", Edita Publishing 
Oy). 
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Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen 
näkökulma 

 

Turku 8.2.2018 
Vantaa 15.2.2018 
Tampere 22.3.2018 

 
 
 

    



 

 

 

 
 
 
Sairauspoissaolot - Esimiehen juridinen näkökulma 
 
 
Aika ja paikka: Turku 8.2.2018; Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1 

Vantaa 15.2.2017; Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2 
Tampere 22.3.2018; Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1 

   
   
Kohderyhmä:  Koulutus sopii erityisesti esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille, 

työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. 

 
  
Kouluttaja:  Varatuomari Kaija Kess  

 
Hinta:  250€ +ALV 24 % 

 
 Hinta sisältää koulutusmateriaalin lisäksi lounaan ja kahvit 

 Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 
 

 Ilmoittautuminen: Turku 24.1.2018, Vantaa 30.1.2018 ja Tampere 7.3.2018 mennessä 
    
     
    

 Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:  
kotisivujen kautta  http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-kuukausittain  
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
 

Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50% 
ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus ja siitä 
toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos 
ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla 
ilmoittautuneille. 

 

http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-kuukausittain


 

 

 
Ohjelma: 
klo 8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 
klo 9.00 Aloitus 
 
1. Sairauspoissaolot Suomessa ja muualla 
2. Sairaus ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus 
- Sairauspoissaolojen korvausjärjestelmä 
Sairausajan palkka 
Sairauspäiväraha 
Osasairauspäiväraha 
Korvaavan työn palkanmaksu 
Työkokeilu 
- Palkanmaksuvelvollisuuden puuttuminen 
Sairaus, joka ei heikennä työkykyä 
Työntekijän itse aiheuttama sairaus 
Aikaprioriteetti 
Työntekijän sairastuminen loman alkaessa tai aikana 
3. Työpaikan sairauspoissaolokäytännöt 
4. Sairauspoissaolojen ehkäiseminen 
- Työnantajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet 
- Työsopimuslain mukaiset velvollisuudet 
varhaisen puuttumisen toimintamallit 
5. Ongelmatilanteisiin puuttuminen 
- Lääkärintodistus 
- Työuupumus 
- Suru, kriisi, vaikea elämänvaihe 
- Mielenterveysongelmat 
- Ikääntymisen aiheuttamat sairaudet 
- Häirintä työpaikalla 
- Syrjintä työpaikalla 
6. Työsuhteen päättäminen työkyvyttömyyden perusteella 
- Työsopimuslain säännökset irtisanomisperusteesta 
- Muun työn tarjoamisvelvollisuus ja sen rajat 
- Viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö 
- Purkuperuste 
- Erityistilanne: mielenterveyden ongelmat 
- korvaava työ ja osatyökyvyttömyys vai irtisanominen? 
Kunnallinen itsehallinto-oikeus ja oikeussuojakysymykset 
 
– Lopuksi – Tulevaisuuden kunnallisen itsehallinnon askelmerkit (lyhyt yhteenveto, 
keskustelua ja kysymyksiä)  
 
 
klo: 11.30 lounas 
klo: 13.45 iltapäiväkahvi 
 
klo 15.30 koulutus päättyy 


