
   

PAIKALLISET SOPIMUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

OHJELMA tiistaina 25.4.2017 

 

 

11.45 – 12.00  ilmoittautuminen  

 

12.00 – 13.00 Paikallisen sopimisen eri muodot 

VT Harri Hietala 

- Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen 

- Paikallinen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä 

- Yrityskohtainen työehtosopimus 

- Työsuhdetasoinen paikallinen sopiminen 

 

13.00 – 13.45 Paikalliset sopimukset: lakien ja työehtosopimusten asettamat rajoitukset 

ja mahdollisuudet 

VT Harri Hietala 

- Mistä voi ja mistä ei tarvitse sopia 

- Tyypilliset paikallisen sopimisen mahdollisuudet työehtosopimuksissa 

- Kilpailukykysopimuksen vaikutus paikalliseen sopimiseen 

 

13.45 – 14.00  Tauko ja kahvitarjoilu 

 

 

14.00 – 14.15  Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut  

VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin 

- Milloin ja miten sopimus syntyy 

- Sopimuksen neuvotteluprosessi 

 

14.15 – 15.00  Paikallisen sopimisen malliratkaisuja 

VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin 

- Miten laadit toimivan paikallisen sopimuksen 

- Käytännön esimerkkejä sopimuksista ja yksittäisistä sopimusehdoista 

 

15.00 – 15.30  Paikallisen sopimisen parhaat käytännöt ja karikot 

VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin 

- Yrityskohtaisia kokemuksia paikallisista sopimuksista  

 

15.30 – 16.00  Riitojen ratkaisu ja sopimusrikkomusten seuraamukset 

VT Pekka Kähkönen/johtava asiantuntija Tapio Wallin 

- Riitojenratkaisumekanismit 

- Case-esimerkkejä 

 

 16:00   Koulutus päättyy  
 

 

Seminaaritilat ROYAL at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 HELSINKI 

Hinta   470 euroa/hlö + alv. Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun. 

 

Ilmoittautuminen seminaariin: www.lexauctor.com 

 

 

 

http://www.lexauctor.com/


   

 

 

 

Tilaisuuden peruutusehdot: 
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä 

peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi 

luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle. 

 

 

ASIANTUNTIJAT 

 

 

Kaikki tilaisuuden asiantuntijat ovat tehneet erittäin pitkän käytännön uran työelämän oikeuden ja 

työehtosopimusten parissa. He ovat kouluttaneet henkilöstöhallintoa ja esimiehiä kukin vähintään 20 vuotta 

liitoissa ja yrityksissä. 

 

       

 

 

       
 
LexAuctor Oy on erikoistunut paikallisen sopimisen, yhteistoiminnan ja tuottavuuden 

kehittämiseen. Asiantuntijamme ovat neuvotelleet useita toimialakohtaisia työehtosopimuksia ja 

opastaneet asiakasyrityksiä paikallisten sopimusten tekemisessä. 

Varatuomari Harri Hietala ja on toiminut maan hallituksen 
asettamana paikallisen sopimisen selvitysmiehenä. Ennen 
nykyistä tehtäväänsä työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteistoiminta-asiamiehenä hän on toiminut johto- ja 
asiantuntijatehtävissä useissa työnantajajärjestöissä. 

 

Varatuomari Pekka Kähkönen, LexAuctor Oy:n toimitusjohtaja 
on erikoistunut paikallisen sopimisen ja yhteistoiminnan 
kehittämiseen. Hän on toiminut työmarkkinajärjestöissä 
johtotehtävissä ja muun muassa Posti-konsernin 
työsuhdejohtajana. 

 

LexAuctor Oy:n johtava asiantuntija Tapio Wallin on tunnettu 
yksityisen ja julkisen sektorin palkkausjärjestelmien kehittäjä, 
jolla on myös pitkäaikainen kokemus työyhteisöjen ristiriitojen 
sovittelijana. 


