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Suosittu TyövuoroVelho - KoulutusTour jatkuu jälleen!  
 
Syksyn 2016 KoulutusTourin koulutukset järjestetään asiakkaan omissa tiloissa. 
 
 
KOULUTUSTILAISUUDET 

 
Koulutustilaisuuksissa käsitellään sitä, kuinka hyödyntää TyövuoroVelhoa mahdollisimman tehokkaasti 
oman yksikön toiminnassa. Seuraavassa esimerkkejä asioista, joihin koulutuksessa voidaan tarkemmin 
perehtyä: 
 
- Mitä asioita ja kysymyksiä Velhoa käytettäessä on noussut esiin 

- Mitä asioita työvuorojen suunnittelussa voisi tehdä tehokkaammin 

o Oletuspohjien käyttö, työvuorojen/viikkojen/jaksojen kopiointi 

o Työntekijöiden kirjaamat toiveet suoraan työvuorosuunnitelman pohjaksi 

o Vuosilomien ja pitkien poissaolojen suunnittelu 

o Miten käytetään ja hyödynnetään 

 Tyypilliset työvuorot, työajanlaadut, työryhmät, työpisteet työvuorosuunnittelussa, 

työtehot jne. 

 Tuntikohtaiset vahvuudet ja työvuorojen ”hienosäätö”  

 Seurattavat vahvuudet ja työvuorojen tasapuolisuus 

- Jaksolta toisellle siirtyvien +/- tuntien seuranta (tase, tasoitusjakso, työaikapankki) 

o TyövuoroVelhon Tase-seurannan hyödyntäminen ja edellytykset 

- Aikahyvitysten antaminen ja niiden huomioiminen työvuorosuunnittelussa  

- Työvuorosuunnitelmien ja palkanmaksuun lähtevien tietojen tiedottaminen työntekijöille  

o Tulosteiden ulkoasuihin vaikuttaminen 

o Tulosteiden lähettäminen suoraan työntekijöiden sähköpostiin 

o Työntekijöille omat käyttöoikeudet TyövuoroVelhoon 

- Palkanlaskentaan toimitettavien tietojen toimittaminen 

o Mitä tietoja palkanlaskija tarvitsee TyövuoroVelhosta 

o Maksuryhmien ja työsuhteiden alku- ja loppuaikojen huomioiminen palkanlaskentajaksoilla 

o Miten kaikki tarvittavat tiedot toimitetaan palkanlaskentaan 

o Palkanlaskijan työpöydän oikeudet omalle palkanlaskijalle 

o Sähköiset siirrot TyövuoroVelhosta palkanlaskentaohjelmaan 

- TyövuoroVelhosta saatavien raporttien hyödyntäminen 

o Kertymät, Vuosilomat, Poissaolotilastot (Sairauslomat, Koulutukset jne.) 

- Työsuhdelomakkeiden hyödyntäminen 

o Työsopimus, Työtodistus, Työhistoriaote jne. 

- Pääkäyttäjäoikeudet 

o Käyttöoikeuksien lisäys ja hallinta 

o Yrityskohtaisten ominaisuuksien hallinta 

 

KOULUTUSTILAISUUKSIEN TOTEUTUS JA KUSTANNUKSET 
 
Koulutustilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti TyövuoroVelhoa käyttäville työvuorosuunnittelijoille ja 
pääkäyttäjille. Koulutuksen aikana käsitellään TyövuoroVelhosta löytyviä asiakkaan omia tietoja ja näin 
varmistetaan, että kaikki koulutuksen aikana tietoihin tehdyt muutokset/lisäykset ovat käytettävissä 
myös koulutuksen jälkeen. Asiakkaan luona tapahtuvan koulutuksen kesto on max. 3 tuntia.  
 

http://www.tyovuorovelho.com/
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Kouluttajilla on mukana oma tietokone sekä tarvittaessa videotykki. Koulutustilaan tulisi saada internet-
yhteys asiakkaan toimesta (verkkokaapeli/langaton). Koulutuksessa voidaan myös käyttää asiakkaan 
omaa tietokonetta.  
 
Koulutuspäivien toteuttaminen edellyttää, että samalle päivälle saadaan sovittua aina 2 asiakaskäyntiä 
(max. 100km säteellä toisistaan). Koulutuspäivän hinta on 300€ alv 0% ja se sisältää kaikki kulut. 
 

 

ASIAKKAAN LUONA JÄRJESTETTÄVÄT KOULUTUKSET JÄRJESTETÄÄN ERI 
MAAKUNNISSA SEURAAVASTI 
 

19.-20.9. Pirkanmaa, Kanta-Häme 
4.-5.10. Pirkanmaa, Kanta-Häme 
 
29.-30.9. Pohjois-Pohjanmaa, Lappi 
 
6.-7.10. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu 
 
11.-13.10. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala 
 
25.-26.10. Kymenlaakso 
 
26.-27.10. Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa 
 
1.-4.11. Varsinais-Suomi, Satakunta 

 
2.-3.11. Päijät-Häme 
 
9.-10.11. Etelä-Savo, Etelä-Karjala 
 
14.-25.11. Uusimaa ja Itä-Uusimaa 
 
14.-25.11. Keski-Suomi 

 

Edellä lueteltujen koulutustilaisuuksien lisäksi voi syksyn 2016 aikana koulutusaikoja varata 

TyövuoroVelhon toimistoille 

 

Jyväskylään osoitteessa Ylistönmäentie 33, 6. krs, 40500 Jyväskylä  

 Helsinkiin osoitteessa Nuijamiestentie 3C, 3. krs, 00400 Helsinki 

 

 TyövuoroVelhon toimistolla pidetyn 2h koulutuksen hinta on 150€ ja 4h 250€ alv 0%. 

 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT  
 

Sitovat ilmoittautumiset pe 9.9.2016 klo 12:00 mennessä. 
 
Ilmoittautumiset internet-sivuiltamme osoitteesta www.tyovuorovelho.com/koulutus/tilaa 
”Toiveita koulutuksen sisällöstä / kysymyksiä”-kohdassa, mainitsethan missä osoitteessa 
toivotte koulutuksen pidettävän, ja koulutukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän. 
  
Lisätiedot p. 020 744 2666 (arkisin klo 8-15:30) tai koulutus@tyovuorovelho.com 
 
Koulutusajankohdat vahvistetaan sen jälkeen, kun saamme päivät täytettyä ja aikataulutettua. Huom. 
koulutuspäivien täyttämisessä joudumme huomioimaan, että kouluttajat ennättävät siirtyä asiakkaalta 
toiselle koulutuspäivän aikataulun mukaisesti. Järjestettävistä koulutustilaisuuksista lähetetään vahvistus 
asiakkaan sähköpostiin. Varaathan omasi nopeasti! 

 
Tervetuloa kouluttautumaan! 

http://www.tyovuorovelho.com/
http://www.tyovuorovelho.com/koulutus/tilaa
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