
HR-ASIANTUNTIJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi. 
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Suosittuja kursseja 

Johdatus henkilöstötyöhön 270 €

• Henkilöstötyön ammattilaisen rooli yrityksessä
• Vuorovaikutus, palautekäytännöt
• Suorituksen arviointi ja palkitseminen
• Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
• Rekrytointi ja perehdyttäminen
• Työssä jaksaminen, itsensä johtaminen ja ajan-

käytön hallinta
• Henkilöstötietojärjestelmät työkaluna
• Lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja rapor-

tointi
• Henkilöstöstrategia ja -politiikka
• Tiimityö, erilaisuuden huomioiminen tiimien 

rakentamisessa

Työpaikan henkilöstösuunnitelmat 270 €

• Työyhteisön kehittämissuunnitelma
• Tasa-arvosuunnitelma
• Yhdenvertaisuussuunnitelma
• Työsuojelun toimintaohjelma
• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työlainsäädäntö 270 €

• Työsuhteen keskeistä lainsäädäntöä
• Työsopimus
• Palkkaus ja työaika
• Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
• Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen
• Yhteistoimintalaki
• Ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössäRekrytointi ja perehdytys 270 €

• Työnantajakuva, siihen vaikuttavat asiat, sen 
rakentaminen ja vahvistaminen

• Rekrytointiprosessi ja rekrytoinnin suunnittelu, 
• Hakumenetelmät- ja kanavat
• Rekrytointi-ilmoitus
• Haastattelu ja soveltuvuusarviointi
• Rekrytointipäätös ja rekrytoinnin juridiikka.

Perehdytysprosessi ja perehdytystä ohjaava 
lainsäädäntö

• Perehdytyksen tavoitteet, suunnittelu ja mene-
telmät,  työnopastus

• Nuoren henkilön perehdyttäminen
• Sähköinen perehdytys
• Perehdytyksen vastuut ja erityistilanteet
• Perehdytyksen seuranta ja kehittäminen.

Onnistunut vuorovaikutus, itsetuntemus ja  
kehittyminen asiantuntijana                              270 €

• Tunnista itsesi ja vahvuutesi
• Henkilökohtainen DISC-analyysi ja sen purku 

webinaarissa
• Omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehit-

täminen
• Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
• Oma jaksaminen ja motivaatio
• Onnistunut vuorovaikutus - tunnista asiakkaasi
• Johtajan rooli työyhteisössä  - miten huomioit 

asiakastasi tämän omassa johtajuudessa
• Kokous- ja neuvottelutaidot, elekieli
• Ajanhallinta

Työsuojelu ja työhyvinvointi 270 €

• Työturvallisuus ja työsuojelu
• Fyysisen ja psyykkisen työsuojelun edistäminen
• Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatiossa
• Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
• Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet
• Toimiva työterveyshuollon kumppanuus



HR-ASIANTUNTIJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
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Suosittuja kursseja 

Projektin johtaminen 270 €

• Projektin aiheen ja tavoitteen määrittely
• Projektisuunnitelma
• Projektiryhmän määrittely, vastuut ja tehtävät
• Riskit ja viestintä
• Kustannukset
• Projektin johtaminen ja projektipäällikön teh-

tävät
• Projektin onnistumisen edellytykset
• Projektin päättäminen
• Tulosten arviointi ja jatkokehittämisen tarpeet

Strateginen osaamisen johtaminen 270 €

• Katsaus strategisesta ajattelusta
• Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen ja 

strategian jalkauttaminen
• Monikulttuurisuuden johtaminen
• Eri-ikäiset henkilöt työyhteisössä
• Organisaatiokulttuuri
• Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
• Esihenkilö osaamisen kehittäjänä, palaverikäy-

tännöt
• Työyhteisön sosiaalinen pääoma

Työhyvinvointikortti® 260 €

• Koulutus muodostuu kolmesta osasta:
• 1. Työhyvinvoinnin kokonaisuus
• 2. Johtamalla työhyvinvointia
• 3. Toimiva työyhteisö

Koulutuksen suorittaneet saavat 
Työhyvinvointikortin®.

Koulutus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita 

työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin 

parannetaan työhyvinvointia?
• Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan 

terveyttä ja työkykyä?

Taloussuunnittelu ja budjetointi 170 €

• Yritysjohdon taloussuunnittelun mahdollisuu-
det

• Budjetointi ja budjettien seuranta
• Osa- ja pääbudjetit
• Käytännön budjetointiprosessi

Palkanlaskennan perusteet 140 €

• Palkkahallinnon ja työsuhteen perusteet
• Tavanomaisten palkkojen laskenta
• Verokortit ja ennakonpidätys
• Palkasta tehtävät tavanomaiset vähennykset
• Perusteita palkoista tehtävistä ilmoituksista
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