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Työelämän sopimuskenttä muuttuu ratkaisevasti ja pysyvästi. Perinteisiä keskitettyjä 
työmarkkinaratkaisuja ei enää tulla tekemään. Parhaillaan ollaan siirtymässä yhä 
yrityskohtaisempiin neuvotteluihin. Valmiiden ratkaisujen puuttuessa sopimukset joudutaan 
räätälöimään itse. Paikallisen sopimisen mahdollisuus lisääntyy vääjäämättä ja yritysten tulee 
huolehtia valmiuksista neuvotella itselleen aiempaa luontevampia ratkaisuja.  
 
Tässä koulutuksessa työoikeuteen ja työehtosopimuksiin erikoistuneet asiantuntijat selventävät, 
mitä mahdollisuuksia paikallinen sopiminen tarjoaa työnantajalle ja miten sopiminen tehdään oikein 
mahdolliset karikot välttäen. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi konkreettisia 
paikallisen sopimisen malleja ja esitellään esimerkkejä toimipaikan keinoista tuottavuuden 
tavoittelussa. 
 
Koulutus rakentuu ajankohtaiselle teokselle Paikallinen sopiminen ja sopimukset, joka kuuluu 
kurssimaterialiin. Tilaisuuden asiantuntija varatuomari Harri Hietala on kirjoittanut teoksen 
yhteistyössä professori Martti Kairisen ja Petteri Ojasen kanssa.  
 
Paikallinen sopiminen vaatii monipuolisia valmiuksia. Tule seminaariin kuulemaan johtavien 
asiantuntijoiden näkemyksiä paikallisen sopimisen parhaista käytännöistä ja oppimaan 
kuinka toimivat paikalliset sopimukset laaditaan. 
 
-- 
 
Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat paikallisista sopimuksista. Lisäksi käydään läpi 
konkreettisia paikallisten sopimusten malleja. Sopimuksia arvioidaan sekä yrityksen että 
henkilöstön näkökulmasta.  
 
Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä 
oikeanlaisia sopimuksia. Kurssilla opastetaan yrityksiä oikeanlaisten sopimusehtojen käyttämiseen 
Kurssilla käsitellään lisäksi riitojen ratkaisumekanismeja ja korvausvastuita. 
 
Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin 
liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusten 
neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. 
 
Yritykset saavat kahden kuukauden ajan LexAuctor Oy:n maksuttoman puhelinneuvonnan 
paikallisiin sopimuksiin liittyen. Neuvontapalvelulla on tarkoitus auttaa yrityksiä eteenpäin 
koulutuksen aikana esiin nousseiden kysymysten ratkaisemisessa.  
 
Kenelle 
Kurssi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka neuvottelevat ja soveltavat paikallisia 
sopimuksia. Näitä ovat muun muassa yritysten henkilöstöhallinnon edustajat ja tuotantojohto sekä 
paikallisia sopimuksia soveltavat esimiehet.  
 
 
 



   

 
 
 
 
Tavoite 
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja opastaa 
yrityksiä myös välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. 
 
Mikäli teillä on yleistä mielenkiintoa herättäviä ennakkokysymyksiä, joihin haluatte vastauksia 
seminaarissa toivomme, että toimitatte ne ennakkoon sähköpostitse. Annamme osallistujille 
mahdollisuuden heti koulutuksen päätyttyä keskustella luottamuksellisesti yrityskohtaisista 
paikallisista ratkaisuista. Toivomme, että ilmoitatte ennakkoon, mikäli haluatte, että varaamme 
teille mahdollisuuden keskusteluun.  
 
Sekä ennakkokysymykset että ilmoittautumisen yrityskohtaisiin keskusteluihin voitte lähettää ne 
sähköpostiosoitteeseen pekka.kahkonen@lexauctor.com. 
 

 

mailto:pekka.kahkonen@lexauctor.com


   

 


