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20.01.2022 08.30 -
20.01.2022 12.00

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

420 € / 420 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

620 € / 620 €
(+alv 24%)

20.1.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsopimus ja kilpailukieltosopimukset
20.1.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Työsopimus on syytä laatia huolellisesti, sillä sopimuksessa sovitut ehdot rajoittavat
työnantajan työnjohto-oikeutta. 

Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen tekemiseen, sen keskeisiin ehtoihin ja
niistä sopimiseen käytännössä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti kilpailukiellosta
sopimista; kilpailukieltosopimusta koskevan sääntelyn uudistaminen on vireillä ja
työsopimuslain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Koulutus on hyödyllinen esimiehille ja muille työnantajan edustajille, jotka laativat
työssään työsopimuksia.

Asiantuntija:
Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Työsopimus on syytä laatia huolellisesti, sillä sopimuksessa sovitut ehdot
rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Koulutuksessa perehdytään
työsopimuksen tekemiseen, sen keskeisiin ehtoihin ja niistä sopimiseen
käytännössä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti kilpailukiellosta sopimista.
Kilpailukieltosopimusta koskevan sääntelyn uudistaminen on vireillä ja
työsopimuslain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Koulutus on hyödyllinen esimiehille ja muille työnantajan edustajille, jotka
laativat työssään työsopimuksia.

Ohjelma

8.30
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Yleistä

Työsopimuksen tekeminen käytännössä

työsopimuksen muoto
selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työsopimuksen kesto 

määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Työsopimuksen sisältö

työtehtävät
työntekopaikka
työaika
työsopimuksen kesto ja irtisanomisaika
koeaika
muut ehdot

Kilpailukieltosopimus

erityisen painavan syyn edellytys
rajoitusajalta maksettava korvaus
sopimuksen irtisanominen

Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu

Asiantuntijat

Reetta Riihimäki
Lakimies, OTM 
Helsingin seudun kauppakamari

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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