
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja vastaa 
itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Työehtosopimuskoulutus, 
työntekijät

28.8.2019 Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

21.8.2019

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport

Karhumäentie 5

Vantaa

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

495 euroa + alv. 

Osallistumismaksuun sisältyy 

luentomateriaali sekä ohjelmassa 

mainitut tarjoilut.

Majoitustiedot

Majoitusta voi kysyä varauskoodilla 

"EVENTS", jolloin saa 10% alennusta 

päivän hinnasta. Varaukset 

reservations.cl.helsinki.airport@cho

ice.fi tai p. 010 850 3810 / 

yksittäiset huonevaraukset. 

Varauksen voi tehdä myös 

kotisivulta 

https://www.nordicchoicehotels.fi

Energiateollisuus ry järjestää koulutuksen energiateollisuuden 

työntekijöiden työehtosopimuksen keskeisestä sisällöstä. 

Päivän aikana käydään läpi edellä mainittua työehtosopimusta 

keskeisiltä kohdiltaan täydennettynä relevantilla lainsäädännöllä. 

Koulutuksessa huomioidaan myös vuosilomalain viimeisimmät 

muutokset sekä uudesta työaikalaista johtuvat muutostarpeet.  

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. palkkaus, työajat, erilaiset vapaat ja 

matkustaminen.

Kohderyhmä

• Kurssi on tarkoitettu työnantajan edustajille.

• Kohderyhmänä ovat esimiehet ja henkilöstöasioista vastaavat.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Markus Saimio

050 449 9378
markus.saimio@energia.fi

Asiantuntija
Energiateollisuus ry 

Seija Naukkarinen

050 548 1124 
seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti
Adato Energia Oy

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1620
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1799


Adato palvelee suomalaisia energiayhtiöitä tarjoamalla koulutuksia sekä viestintä- ja tietopalveluita.
Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Keskiviikko 28.8.2019

Aikataulu
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 Seminaarin aloitus
11.30 Lounas (1 h)
14.30 Kahvitauko (20 min)
17:00 Seminaari päättyy

Kouluttajina
Asiantuntijat Markus Saimio ja Kati Heininen 
Energiateollisuus ry:stä

Sisältö
Työsuhdetta koskevat määräykset

• työnjohto-oikeuden laajuus ja rajat
• työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
• vakiintunut käytäntö
• työnantajan tulkintaetuoikeus
• työntekijän keskeiset velvollisuudet

Työntekemispaikka
• varsinainen, toissijainen ja erityinen työntekemispaikka
• matkustaminen, ateriakorvaus, päiväraha

Työaikaa koskevat määräykset
• säännöllinen työaika
• keskimääräinen työaika
• työajan sijoitus
• lepoajat ja vapaapäivät
• ylityö ja sen korvaaminen
• arkipyhäkorvaus
• sunnuntai- ja juhlapyhäkorvaukset
• hälytystyö ja varallaolo
• työajan lyhennysvapaat
• työajan pidentäminen 24 tunnilla

Vuosiloma
• vuosiloman antaminen ja vuosilomaa koskevat tes-määräykset
• vuosiloman siirtyminen työkyvyttömyystilanteissa
• lomaraha

Työkyvyttömyys ja perhevapaat
• sairausajan palkka
• lääkärintarkastukset
• perhevapaat

Palkkamääräykset
• tehtävänkuvaus
• vaativuuden mukainen palkka
• henkilökohtainen palkanosa
• vaativuuden ja pätevyyden muutostilanteet
• erilliset lisät
• keskituntiansio
• eräät muut korvaukset

Henkilöstön edustajien asema ja oikeudet
• luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet
• valintaoikeus, korvaukset, työsuhdeturva

Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• vuokratyö
• alihankinta

Paikallinen sopiminen
• paikallisen sopimuksen tekeminen
• sopimusjuridiikka
• työehtosopimuksen paikallisesti sovittavat asiat


