
Työnantajan 
asialla

Autamme työnanantajia  
vastaamaan työ- ja virkasuhde- 
oikeuteen, verotukseen ja muihin  
viranomaisvelvoitteisiin liittyviin  
kysymyksiin henkilöstön työ- ja  
virkasuhteen elinkaaren joka  
vaiheessa. Tarjoamme kaiken  
kokoisille yrityksille, yhteisöille ja  
julkisille toimijoille tehokkaita ja 
kokonaistaloudellisia ratkaisuja.  
Toiminnassamme yhdistyvät  
juridinen, taloudellinen ja  
verotuksellinen osaaminen sekä  
kansainvälinen asiantuntijaverkosto.

Tavoitteidesi tukena.
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Työnantajapalvelut

Työntekijöiden yhdenvertainen 
kohtelu työpaikalla, työsuhteen  
ehtojen muuttaminen, työajan 
seuranta ja yksityisyys työelämässä 
ovat vain eräitä esimerkkejä  
osa-alueista, jotka ovat olleet 
mukana viimeaikaisessa 
lainsäädäntömuutoksessa.  
Lisäksi EU-oikeus on viime aikoina  
tuonut ja tuo yhä uusia, merkittäviä 
oikeuskäytäntöjä, joka vaikuttavat 
työ- ja virkasopimusten ehtojen  
soveltamiseen. Asianuntijamme 
auttavat sinua hallitsemaan  
ajankohtaiset lainsäädännölliset 
velvoitteet.

 – Lainsäädäntöön liittyvä  
juridinen neuvonta

 – Työ- ja virkaehtosopimusten 
määräysten soveltaminen,  
tulkinta ja neuvonta

 – Ulkomaankomennukset 
(sopimukset, verotus, 
kustannuskartoitukset, 
rekisteröinnit jne.)

Rekrytointiprosessin 
juridiset kysymykset 
sekä prosessiin liittyvät 
neuvottelut

Tuemme sinua sopimusehtojen 
harkinnassa, laatimisessa ja  
esimerkiksi henkilöstön eläke- ja 
palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä 
kysymyksissä. Avustamme myös  
ulkomaankomennusten  
suunnittelussa ja hallinnoinnissa. 

 – Sopimusten laadinta ja 
kommentointi

 – Salassapito-, kilpailukielto- 
yms. lausekkeiden räätälöity 
soveltaminen

 – Työ- ja virkaehtosopimusten 
säännösten ja määräysten 
huomioon ottaminen

 – Työntekijän lähettäminen 
ulkomaille tai vastaanottaminen 
ulkomailta

Työ- ja johtajasopimusten
laadinta

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvat 
asiat, niiden käytännön toteutus  
sekä riidanratkaisut tuomioistuin- 
prosesseineen ovat työoikeus- 
juristiemme ydinosaamista.

 – Yhteistoimintalain mukaisen 
prosessin läpivienti, aikataulutus 
sekä tarvittaessa avustaminen 
neuvotteluissa

 – Yritys- ja rakennejärjestelyt

 – Henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman, 
tasa-arvosuunnitelman ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 
laadinta tai muuttaminen

 – Yhteistoimintamenettely-
asiakirjojen laadinta ja 
kommentointi

 – Yhteydet työvoimaviranomaisiin 
ja työsuojeluvalvontaa suorittaviin 
viranomaisiin

 – Työ- ja virkaehtosopimusten 
yhteistoimintasopimusten 
määräysten tulkinta

Yhteistoimintamanettelyyn
liittyvät asiat

Työ- ja virkasuhteen päättämisen 
tulee aina perustua huolelliseen 
juridiseen arvioon. Autamme sinua 
huomioimaan kokonaisvaltaisesti  
työ- ja virkasuhteen päättämiseen 
liittyvät toimet ja laadimme  
tarvittavat asiakirjat.

 – Varoitusmenettely

 – Individuaali- tai kollektiivi-
perusteiset irtisanomistilanteet

 – Irtisanomisjärjestys

 – Työ- ja virkasuhteen purkaminen

Työ- ja virkasuhteen
päättäminen

 – Työnantajan selvitys 
päättämisperusteista

 – Erimielisyysneuvottelut 
työntekijän, luottamusmiehen  
tai ammattiliiton kanssa

 – Sovintoneuvottelut

 – Asianajo ja avustaminen 
tuomioistuinprosessissa ja 
välimiesmenettelyssä

Oikeudenkäynnit ja 
riidanratkaisu

Työ- ja  
virkasuhdepalvelut
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