
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

Paikallinen sopiminen ja 
palkkausjärjestelmä 
4.6.2019, Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

28.5.2019

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport

Aviapolis

Karhumäentie 5

01510 Vantaa 

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

380 euroa + alv. 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Tilaisuudessa käsitellään aamupäivällä muun muassa paikallisen 

sopimisen juridiikkaa, käytäntöjä ja sopimustekniikkaa. Iltapäivän 

teemana on työehtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä ja 

koulutuksen lopuksi kuulemme erilaisista palkkausjärjestelmistä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Palvelualojen 

työnantajat Palta ry:n, Sähköalojen ammattiliiton ja Julkisten ja 

hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa. Kouluttajina toimivat liittojen 

asiantuntijat. 

Kohderyhmä 

Tilaisuus on tarkoitettu työnantajan edustajille kuten esimiehille ja 

henkilöstöasioista vastaaville sekä työntekijöiden henkilöstöryhmän 

edustajille kuten luottamusmiehille. Tilaisuudet ovat liittojen yhdessä 

järjestämää koulutusta, johon osallistumisesta sovitaan paikallisesti. 

Työnantaja korvaa koulutuksen ajalta aiheutuneen ansionmenetyksen 

sekä matka- ja koulutuskustannukset.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Kati Heininen

040 179 0107
kati.heininen@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/1803


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

Ohjelma

Tiistai 4.6.2019

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Kari Laaksonen, Energiateollisuus ry

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tilaisuuden avaus ja päivän tavoitteet

Aamupäivän teema paikallinen sopiminen

10.15 Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen

- Mitä on paikallinen sopiminen
- Paikallisen sopimisen tavoitteet
- Mistä voidaan sopia
- Paikallista sopimista koskevan kyselyn tulokset

Paikallisen sopimisen hyvät käytännöt

- Sopimuksen laatiminen

Yritysesimerkki paikallisesta sopimisesta
N.N., Eltel Networks Oy

12.00 Lounas

Iltapäivän teema työntekijöiden palkkausjärjestelmä

13.00 Tehtävänkuvaus ja vaativuudenarviointi

- Milloin ja miten tehtäväkuvaus tehdään
- Vaativuuden arvioinnin tekeminen 
- Tehtävän muutostilanteet

Työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen arvioiminen – henkilökohtainen palkanosa

- Arviointijärjestelmän rakentaminen ja pätevyystekijöiden valitseminen
- Henkilökohtaisen pätevyyden arviointi

14.30 Kahvitauko

15.00 Yritysesimerkki palkkausjärjestelmästä
Henkilöstöpäällikkö Rolf Karlsson, Helen Oy 

Erilaiset palkkausjärjestelmät
Yrittäjä, konsultti Jukka Tiihonen, Palkkataito Oy

16.00 Tilaisuuden päätös


