
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

Energia-alan toimi-

henkilöiden palkkaus- ja 

palkitsemispäivä
11.10.2018 Vantaa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

4.10.2018

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress

Robert Huberin tie 4

01530 Vantaa

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

380 euroa + alv 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Päivän aikana käydään läpi palkkaus- ja palkitsemis-

järjestelmiä ja luodaan katse niiden kehitykseen ja tuleviin 

trendeihin. 

Asiantuntevat luennoitsijat pohjustavat aihetta ja yritysesimerkit 

valaisevat, miten järjestelmiä sovelletaan käytännössä. Runsas 

määrä yritysesimerkkejä eri näkökulmista esitettynä auttaa 

löytämään vinkkejä monipuoliseen palkitsemiseen erilaisissa 

työtehtävissä. Päivän lopuksi seminaarissa puhaltavat 

palkitsemisen uudet tuulet.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja 

erityisesti se sopii työnantajan edustajille sekä toimihenkilöille ja 

toimihenkilöiden luottamusmiehille. Kyseessä on ns. yhteinen 

koulutus, jonka ajalta työnantaja maksaa palkan ja kustannukset.

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, 

Ammattiliitto Pro ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n kanssa.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Seija Naukkarinen

050 548 1124
seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti
Adato Energia Oy

Markus Saimio

050 449 9378
markus.saimio@energia.fi

Asiantuntija
Energiateollisuus ry

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1617


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Torstai 11.10.2018

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tilaisuuden avaus ja päivän tavoitteet
• Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry
• Petteri Hyttinen, sopimusalavastaava, Ammattiliitto Pro ry
• Päivi Saarinen, asiamies, Suomen Konepäällystöliitto ry

10.15 Toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä
• Tehtävänkuvauksen laatiminen
• Tehtävän vaativuuden arviointi
• Muutokset vaativuudessa
• Haasteelliset tilanteet - miten yhdessä eteenpäin

Luennoitsijoina:
• Petteri Hyttinen, sopimusalavastaava, Ammattiliitto Pro ry
• Päivi Saarinen, asiamies, Suomen Konepäällystöliitto ry
• Markus Saimio, asiantuntija, Energiateollisuus ry

11.15 Näin meillä sovelletaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä 
• Millaisia palkitsemisjärjestelmiä meillä on käytössä
• Miten olemme hyödyntäneet palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä johtamisen työvälineenä
• Yrityskohtaisten palkitsemisjärjestelmien suhde työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
• Paikallinen sopimis- ja neuvottelukulttuuri

Yritysesimerkki 1:
• Eeva Partanen, people service specialist, Fortum Oyj

12.00 Lounas

13.00 Näin meillä sovelletaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä
Yritysesimerkki 2: 

• Nyrki Laine, henkilöstöjohtaja, Nivos Oy

Yritysesimerkki 3:

• Leena Parvio, varatoimitusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy

• Jyrki Parpola, tekninen isännöitsijä, toimihenkilöiden luottamusmies, Tampereen Sähkölaitos Oy

• Juha-Pekka Mäkinen, rakennuttaja, toimihenkilöiden luottamusmies, Tampereen Sähköverkko Oy

13.50 Palkitsemisen uudet tuulet

• Kokonaispalkitseminen

• Peruspalkkaus

• Tulos- ja voittopalkkiot

• Yksilölliset palkankorotukset

Sini Jämsén, palkitsemiskonsultti, Mandatum Life Palvelut Oy

14.40 Keskustelua päivän aiheista kahvin merkeissä

15.00 Tilaisuus päättyy

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri

