
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

Kiinteiden polttoaineiden 

hankintasopimukset

12.-13.12.2018 Helsinki

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

5.12.2018

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Radisson BLU Royal

Runeberginkatu 2

00100 Helsinki

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

745 euroa + alv 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Hyvin laadittu sopimus ehkäisee riitoja, kun ongelmakohdat on 

tunnistettu ennakoivasti ja keinot ongelmien välttämiseksi ja 

ratkaisemiseksi on sovittu. Yhteisten pelisääntöjen tunteminen lisää 

myös osapuolten keskinäistä luottamusta. Koulutuksen pääpaino on 

kiinteiden polttoaineiden hankintasopimusten läpikäynnissä ja 

sopimusehtojen avaamisessa kohta kohdalta.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi vuoropuhelu polttoaineen myyjien ja 

ostajien kesken.

Kohderyhmä: Energiayritysten polttoainehankinnoista vastaavat ja 

polttoaineiden myyjät. Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut 

kiinnostuneet.

Majoitustiedot: Majoitusvaraukset 27.11.2018 mennessä tunnuksella 

ADATO.

Radisson Blu keskusmyyntipalvelu, puh. 020 1234 700 / yksittäiset 

huonevaraukset. 

Huonehinnat: 140 € / vrk / yhden hengen huone ja 160 € / vrk / kahden 

hengen huone. 

Jokainen majoittuja varaa itse huoneensa ja hoitaa itse laskutustiedot tai 

maksun paikan päällä.

Lisätiedot:

Juha Rakkolainen

040 541 6960 

juha.rakkolainen@energia.fi

Asiantuntija

Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Paula Peura

0400 504 949 

paula.peura@energia.fi

Koulutusassistentti

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1671


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Keskiviikko 12.12.2018

Päivien puheenjohtajana Matti Voutilainen, polttoaineiden hankintapäällikkö, Kuopion Energia Oy

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tilaisuuden avaus ja polttoaineen ostajan puheenvuoro

Matti Voutilainen

Polttoaineiden myyjien puheenvuoroja

• Puupolttoaine, ison toimijan näkökulma

Jorma Kaukoaho, metsäenergiapäällikkö, Stora Enso Metsä

• Puupolttoaine, pienen toimijan näkökulma

Matti Sojakka, johtaja tai Ilkka Köntti, metsäpäällikkö, Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa

10.50 Jaloittelutauko

11.15 Sopimusasiakirjojen läpikäynti ja vertailu

Samuli Tarkiainen, Counsel, Castren & Snellman Attorneys Ltd

Läpikäymme polttoaineiden hankintasopimuksia ja avaamme sopimusehtoja kohta kohdalta. 

Käsittelemme mm. seuraavia sopimuksissa huomioitavia asioita:

• Pakolliset ja määrämuotoiset pykälät

• Kriisiaikana toimiminen ja toimintamallit poikkeustilanteissa (ylivoimainen este)

• Metsäenergian kestävyyden turvaaminen ja FSC/PEFC-sertifioinnit

• Tilaajavastuulain soveltaminen

• Sudenkuoppien välttäminen  

12.30 Lounas

13.30 …Sopimusasiakirjojen läpikäynti ja vertailu jatkuu

14.45 Iltapäiväkahvi

15.15 …Sopimusasiakirjojen läpikäynti ja vertailu jatkuu

16.45 Päivän päätös

17.00 Päivällinen

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

”Vahvuutena polttoainetoimittajien pohjustukset.”

”Lakimiehen osuus seminaarissa oli ehdottomasti paras.”

”Aihe hyvä ja hyvin tarpeellinen.”

”Paljon hyvää asiaa monipuolisesti.”

Ohjelma

Torstai 13.12.2018

9.00 Biomassan kestävyyskriteerit

Jukka Makkonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

• Muuttuva sähkön tuotantotuki metsähakevoimalaitoksille – järeän puun tukirajaus

• EU:n puutavara-asetus – puun laillisuuden varmistaminen

• EU:n kestävyyskriteerit

• Muut metsäpolttoaineisiin liittyvät vastuullisuuskysymykset

9.40 Huoltovarmuus

Katja Kurki-Suonio, asiantuntija, Energiateollisuus ry

• KPA-viestintäohje

• Lämmöntuotannon öljylogistiikkaselvitys

• Varautumissuunnitelma polttoainehuollon näkökulmasta

10.25 Tauko

10.40 Automaattinen polttoaineen näytteenotto

Henna Karlsson, liiketoimintajohtaja, Prometec Oy

Reaaliaikainen polttoaineen laadunmittaus

Mika Muinonen, myyntijohtaja, Inray Oy Ltd

11.30 Puupolttoaineen, käytöstä poistetun puun ja energiaturpeen laatuohjeet

Eija Alakangas

12.30 Päätoslounas

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri

