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työsuhdeasioissa
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Tuemme asiakkaitamme 
työsuhdevelvoitteiden 
hoitamisessa ja monissa 
muissa henkilöstöön 
liittyvissä työoikeudellisis-
sa sekä verotuksellisissa 
asioissa.

Ovatko yrityksesi työ- ja johtajasopimukset ajan tasalla? 

Tiedätkö miten työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa? 

Pohditko palkitsemisjärjestelmiin ja henkilöstöetuuksiin liittyviä 
kysymyksiä? Harkitsetko työntekijän lähettämistä 
ulkomaantyökomennukselle? 

Yritysjärjestely edessä? 



Tukea ja ratkaisuja työsuhteen 
eri vaiheissa

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Siksi siihen 
liittyvät kysymykset ovat osa yrityksen strategiaa. 

Suunnitelmallisuus henkilöstöasioissa vaikuttaa olennaisesti 
yrityksen asemaan yhä kovenevassa kilpailussa parhaasta 
työvoimasta, samoin kuin henkilöstön työmotivaatioon ja 
työhyvinvointiin. Työsuhdeasioiden hyvä hallinta tukee 
kustannusten hallintaa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 
kokonaisuutena yrityksen menestymiseen. 



Tuemme asiakkaitamme 
henkilöstöasioiden hallinnassa niin 
nousu- kuin laskusuhdanteessa, 
kaikissa työsuhteen elinkaaren 
vaiheissa:

Työsuhteen aikana

Muutostilanteissa

Ulkomaantyökomennuksissa

Työsuhteen alussa

• Työ, johtaja- ja toimitusjohtajasopimusten laadinta

• Suomeen tai ulkomaille etabloituvan yrityksen 
neuvonta työnantajavelvoitteissa

• Kilpailukiellot ja tietosuoja sekä muut työsuhteen 
erityiskysymykset

• Työvoiman vuokraukseen liittyvä neuvonta

• Neuvonta rekrytointitilanteissa

• Neuvonta palkitsemisjärjestelmiin ja 
henkilöstöetuuksiin liittyvissä kysymyksissä

• Henkilöstöohjesääntöjen kommentointi

• Neuvonta eläkeasioissa

• Työoikeudelliset ja ennakkoperintää koskevat due 
diligence -tarkastukset

• Koulutus työsuhdeasioissa

• Neuvonta työsuhteen ehtojen muuttamisessa

• Neuvonta yritysjärjestelyihin liittyvissä 
henkilöstökysymyksissä 

• Neuvonta yhteistoimintamenettelyyn liittyvissä 
asioissa

• Työsuhteen päättymiseen liittyvien sopimusten 
laadinta

• Irtisanomiseen, lomautukseen ja työsuhteen 
purkutapauksiin liittyvä neuvonta

• Neuvottelutuki

• Komennussopimusten laadinta ja kommentointi

• Komennusohjesääntöjen laadinta ja kommentointi

• Avustaminen ulkomaalaislupa-asioissa

• Neuvonta sosiaaliturva-asioissa

• Neuvonta työnantajavelvoitteissa koti- ja 
kohdevaltiossa



Meiltä saat käyttöösi 
asiantuntijoidemme kattavan 
kokemuksen sekä koko kansainvälisen 
PwC-ketjun osaamisen ja kontaktit. 

Ota yhteyttä, niin  
keskustellaan lisää!

Kai Wist
puh. 020 787 7401
kai.wist@fi.pwc.com

Sanna Väänänen
puh. 020 787 7804
sanna.vaananen@fi.pwc.com

Elina Kumpulainen
puh. 020 787 7907
elina.kumpulainen@fi.pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa 
ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus-  
ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, 
joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Lena Nymark 
puh. 020 787 7923
lena.nymark@fi.pwc.com

PwC Suomi:


