
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

Energiateollisuuden 
työmarkkinaseminaari

20.-21.9.2018 Helsinki

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
13.9.2018
adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Siirtomaasali 
Kalastajatorpantie 1 
00330 Helsinki 

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

690 eur + alv (koko seminaari ja illallinen)

Voit myös osallistua eri osioihin: 
20.9. seminaari  ja illallinen:  590 eur + alv
21.9. seminaari: 190 eur + alv

Joka viides saman yrityksen osallistuja 
pääsee ilmaiseksi.

Majoitustiedot

Majoitusvaraukset 29.8. mennessä 
varaustunnuksella G2ADAA
Varaukset voi tehdä internetin kautta 
osoitteessa www.kalastajatorppa.hilton.com
jolloin varaustunnus tulee mainita kohdassa 
group/convention code.
Majoitusvaraukset myös p. 09 45 811 tai 
helsinkikalastajatorppa@hilton.com.
Majoitus on varattavissa ajalle 19.-21.9.2018.
Huonehinnat: Guest Room/vrk 149 €/1hh ja 
169 €/2hh.
Varausta tehdessä tulee varaukseen antaa 
voimassa olevat luottokorttitiedot.
Huom. Jos huonevarauksen peruutus 
tehdään myöhemmin kuin 7 vrk ennen 
tulopäivää, yksittäinen varaaja on itse 
vastuussa mahdollisista peruutuskuluista.

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari on alkusyksyn odotettu 
klassikko ja verkostoitumistilaisuus vailla vertaa. Tämän vuoden seminaari 
pidetään Helsingin Kalastajatorpalla syyskuun 20.–21. päivinä.

Energia-alalla myllertävä muutos on kaikkien huulilla. Uusien liiketoimintojen 
kehittymisen myötä työnantajien tarpeet muuttavat muotoaan ja epävarmuus 
lisääntyy. Perinteisen osaamisen tarve vähenee vääjäämättä, mutta samalla 
syntyy tarve uudenlaisen osaamisen saamiseksi alalle. 

Paitsi työnantajilla myös työntekijöillä on omat tarpeet, joilla on yhteys 
tyytyväisyyteen ja tuottavuuteen. Tämä aihepiiri nousee voimakkaasti esiin 
tämän vuotisen seminaarin ohjelmassa. Luvassa on mielenkiintoisia 
puheenvuoroja joustavasta työelämästä ja sen mukanaan tuomista 
muutoksista. Teemoina mm. työaikapankit, etätyö sekä perheen ja työn 
yhteensovittaminen. Esimerkkejä kuullaan niin energia-alalta kuin muiltakin 
sektoreilta. 

Seminaarin jälkimmäisen päivän isoja aiheita ovat osaaminen ja koulutus. 
Tällöin käsitellään toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia useista eri 
näkökulmista käsin. 

Kohderyhmä

Energia-alan työmarkkinaseminaari on tarkoitettu energia-alan 
henkilöstöjohdolle, HR-ammattilaisille ja niille, jotka vastaavat rekrytoinnista 
tai osaamisen kehittämisestä. Myös henkilöstön edustajat, luottamusmiehet 
ja työntekijät, samoin kuin alan palkansaajajärjestöjen ja 
yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien edustajat ovat tervetulleita 
mukaan.

Lisätiedot:
Energiateollisuus ry

Järjestelyt:
Adato Energia Oy

Ilmoittaudu

Kari Laaksonen

050 410 6180
kari.laaksonen@energia.fi

Johtaja
Seija Naukkarinen

050 548 1124 
seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1622


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

Ohjelma
Seminaarin puheenjohtajana toimii Energiateollisuus ry:n johtaja Kari Laaksonen

Torstai 20.9.2018

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

KATSE ETEEN PÄIN!!

10.00 Seminaarin avaus
Kokemuksia neuvottelukierroksesta, miten jatkossa
Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry

10.15 Miten Suomen talous oikeasti voi?
Heidi Schauman, pääekonomisti, Aktia Oyj

11.00 Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika
Hanna Ekman, edunvalvontajohtaja, Energiateollisuus ry

11.40 Kommenttipuheenvuoro työmarkkinanäkökulmasta
Markku Sormunen, koulutuspäällikkö, ET:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja, Oy Turku Energia 

12.00 Lounas 

JOUSTAVA TYÖELÄMÄ

13.00 Energia-alan työaikapankkimääräykset
Markus Saimio, asiantuntija, Energiateollisuus ry

13.30 Yritysesimerkki työaikapankista – näin meillä
Maija Paterson, HR-päällikkö, Veolia Services Suomi Oy

14.00 Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kokemuksia työaikapankeista
Teemu Hankamäki, puheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

14.20 Perheystävällinen yrityskulttuuri ja sen johtaminen DNA:ssa
Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA Oyj

15.00 Kahvi 

15.30 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet etätyössä
Kati Heininen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

15.50 Näin meillä johdetaan etätyötä
Tommi Saikkonen, henkilöstöjohtaja, Caruna Oy

16.20 Mitä taitoja vaaditaan työelämässä tulevaisuudessa?
Perttu Pölönen, keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-yrittäjä 

17.00 Päivä päättyy

18.30 Illallinen
Pyöreä sali



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

“Erinomaisia luennoitsijoita, sopivan laaja valikoima aiheita.”

”Seminaarin vahvuutena mahdollisuus dialogiin työnantajan ja

työntekijöiden välillä.”

Ohjelma

Perjantai 21.9.2018

8.30 Aamukahvi

OSAAMINEN JA KOULUTUS

9.00 Toisen asteen reformi: mikä muuttuu?
Maiju Korhonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

9.20 #Uusiamis ammatillisissa oppilaitoksissa: odotukset ja palvelut yrityksille 
Teppo Tapani, rehtori, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK 

9.50 #Uusiamis yritys-oppilaitos-yhteistyön näkökulmasta 
Annika Rautio, HR-koordinaattori, Sako Oy 
Heidi Kulonen, HRD-konsultti ja Janne Väätäjä, kunnossapitopäällikkö, Helen Oy

10.30 Tauko

10.40 Sähköliiton näkökulma reformiin
Jari Ollila, vastaava sopimusasiantuntija, Sähköalojen ammattiliitto ry

11.00 Miten työnjohtajapula ratkaistaan
Lauri Pakkanen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry 

11.45 Seminaarin päätössanat
Tiina Aho, asiakaspalvelu-yksikön johtaja, henkilöstöjohtaja, 
ET:n työelämävaliokunnan puheenjohtaja, Oy Turku Energia 

12.00 Lounas 


