
 
Henkilöstöasiat haltuun -valmennus 
 

FM, MBA Riitta Hyppänen 

KENELLE: HR:stä kiinnostuneille, uusille henkilöstöpäälliköille, henkilöstö-
tehtäviin palaaville sekä henkilöstöasioita oman työn ohella hoitaville 



Henkilöstöasiat haltuun 
 

VALMENNUSPÄIVÄ 1:  
 
HENKILÖSTÖASIAT   
- NÄKÖKULMANA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ, TULOKSELLISUUS JA  HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

 
 
 Tervetuloa HR-maailmaan! 
 Työlainsäädännön keskeisimmät velvoitteet ja oikeudet  
 Ihmiset mission, arvojen, vision ja strategian toteuttajina 
 Ihmisten kannustava ja innostava johtaminen 
 Esimiehen rooli työnantajana 
 HR:n moninainen rooli 
 

“ HR-osaaminen ratkaisee! “ 

HH5-valmennukseen osallistuneen miete valmennuspäivän päätteeksi:  
”Arvostus HR-työtä kohti kasvoi entisestään” 
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VALMENNUSPÄIVÄ 2:  
 
HENKILÖSTÖ - JA TYÖSUHDEASIAT KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI 
- TYÖSUHTEEN ELINKAAREN MUKAISESTI   

 
 
 Rekrytointi, työtarjous, työsopimus ja perehdyttäminen  
Työn organisointi, tehtäväkuvaus, työn vaativuuden arvioiminen  
Työaika - ja poissaolokysymyksiä (vuosilomat, perhevapaat, sairauspoissaolot ym.) 
Osaaminen , oppiminen ja osaamisen kehittämisen menetelmiä  
Työsuhteiden päättyminen   
 

  

“ Ensivaikutelmasta jälkimakuun! “ 

HH5-valmennukseen osallistuneen miete valmennuspäivän päätteeksi:  
”Osaaminen ja oppiminen todella kuuluvat kaikille!” 
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VALMENNUSPÄIVÄ 3:  
 
YHTEISTYÖ HENKILÖSTÖASIOISSA  
- KESKEISIMMÄT HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KEINOT JA TYÖKALUT 
 
 
 Hyvinvointi, terveys, turvallisuus, muutokset 
 Lakisääteiset velvoitteet: yhteistoiminta ja työsuojelu 
 Henkilöstöasioiden organisointi ja henkilöstöjohtamisen prosessit 
 Henkilöstöjohtamisen keskeisimpiä työkaluja 
 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

  

“ Henkilöstöasiat ovat meidän kaikkien asioita! “ 

HH4-valmennukseen osallistuneen miete valmennuspäivän päätteeksi:  
”Parasta oli se, että henkilöstöasioita käsiteltiin laajasti, eli mitä, miksi ja miten.” 



Valmennuksen käytännön toteutus 
 
Valmennuksen aikataulu ja paikka 
8:30  Tervetuloa valmennuspäivään, esittelyt aamupalan kera 
9:00 Valmennus alkaa ohjelman mukaisesti  
16:00 Valmennus päättyy 
Lounasaika, aamupäivän ja iltapäivän tauot sovitaan tarkemmin valmennuksen alussa 
 
Valmennus pidetään Helsingin keskustassa  

 
Valmennuskokonaisuuden hinta  
1550 € + alv / osallistuja  

Hinta sisältää valmennuksen ja materiaalin. Lisäksi osallistujat saavat Esimiesosaaminen - liiketoiminnan 

menestystekijä –kirjan. Kokonaishinta sisältää myös tarjoilut valmennuspäivän aikana. 

Laskutus valmennuksen jälkeen. 

 
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja  
 
 Verkkosivuilla  http://riittahyppanen.fi/ota-yhteytta/ 
 Sähköpostilla tilaus@cmhr.fi 
 Soittamalla tai tekstiviestillä 040 7722150 
 Minimiosallistujamäärä: 6   
 Valmennuksen toteutus vahvistetaan viimeistään 14 vrk ennen 
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