
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

19.-20.9.2019, Helsinki

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
12.9.2019
adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatienkatu 4
00100 Helsinki 

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

Koko seminaari 690 € + alv. 
19.9. seminaari ja illallinen 590 € 
+ alv. 
20.9. seminaari 190 € + alv. 

Majoitustiedot

Majoitusvaraukset hotellin 
myyntipalvelusta 25.7. mennessä 
kiintiötunnuksella 
"Työmarkkinaseminaari"
p. 020 1234 600 / yksittäiset 
huonevaraukset tai sähköpostitse 
sokos.hotels@sok.fi Huonehinnat: 
Standard 1hh 142 €/ yö, Standard 
1 hh King vuoteella (180cm) 162 € 
/ yö, Superior 1 hh King vuoteella 
(180 cm) 182 euroa / yö. Jokainen 
majoittuja vastaa itse omista 
majoituskuluistaan.

Energia-alan henkilöstöjohto ja HR-ammattilaiset kokoontuvat sankoin joukoin 
Helsinkiin syyskuun 19.-20. päivinä. Tuolloin on luvassa korkeatasoisia 
työmarkkinapuheenvuoroja sekä käytännönläheisiä yritysesimerkkejä henkilöstön 
osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen. Odotettu Energiateollisuuden 
työmarkkinaseminaari on myös erinomainen verkostoitumistilaisuus erikokoisten 
energiayhtiöiden henkilöstö- ja työmarkkinaasioista vastaaville.  

Seminaarin ensimmäisen päivän kantavana teemana on työllisyys. Työllisyys on 
lähtenyt hienosti nousuun. Nyt olisi tärkeätä saada ihmiset pysymään työssään ja 
jaksamaan. Työntekijän kokema stressi voi vähitellen muuttua uupumukseksi ja 
lopulta jopa masennukseksi. Jotta työntekijä jaksaa, on huolehdittava vastuun ja 
oman vaikutusvallan balanssista. Yhtä lailla on kyettävä tasapainoilemaan työn ja 
vapaa-ajan väillä sekä huolehdittava työn palkitsevuudesta. Mielenkiintoiset 
yritysesimerkit valottavat jo tehtyjä ratkaisuja ja niissä onnistumista. 

Tekoäly tulee vääjäämättä, mutta mihin sitä tarvitaan ja, olemmeko valmiita 
ottamaan sitä vastaan? Koneoppiminen ja tekoäly luovat paljon uusia ja 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Samalla siihen liittyy uhkakuvia ja 
heijastevaikutuksia myös työmarkkinoihin.

Seminaarin jälkimmäisen päivän isoja aiheita ovat kouluttautuminen sekä osaamisen 
jatkuva ja tehokas kehittäminen yrityksissä. Esille nostetaan erityisesti työvoiman 
saatavuus ja se, miten päteviä työntekijöitä saadaan houkuteltua yrityksiin. 

Kohderyhmä
Energia-alan työmarkkinaseminaari on suunnattu energia-alan henkilöstöjohdolle, 
johdolle, esimiehille, 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: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Kari Laaksonen

050 410 6180
kari.laaksonen@energia.fi

Johtaja
Energiateollisuus ry 

Seija Naukkarinen

050 548 1124
seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti
Adato Energia Oy

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1833


Adato palvelee suomalaisia energiayhtiöitä tarjoamalla koulutuksia sekä viestintä- ja tietopalveluita.

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma 
Seminaarin puheenjohtajana toimii Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry

Torstai 19.9.2019

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00 Seminaarin avauspuheenvuoro
Liittokierroksen alla
Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry

Talouden horisontissa pilvistä?
Markku Lehmus, ennustepäällikkö, Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos Etla

Tekoäly tulee – oletko valmis?
Osmo Soininvaara

12.00 Lounas 

TYÖLLISYYDEN NOUSU EI SAA VAARANTUA!

13.00 Millä varmistetaan eläkkeet jatkossa
Ismo Risku, osastopäällikkö, Eläketurvakeskus

13.40 Kommenttipuheenvuoro 1
Elina Pylkkänen, johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos

Kommenttipuheenvuoro 2 
Sari Siiskonen, talousjohtaja, Etelä-Savon Energia Oy

14.10 Hyvin organisoidussa työssä jaksaa 
Karoliina Jarenko, toimitusjohtaja, Filosofian Akatemia

14.45 Iltapäiväkahvit

15.15 Miksi uupuminen uhkaa myös mielekkäässä työssä? 
Sally Pett, HR Advisor, Futurice

Uuden työaikalain joustomahdollisuudet 
Markus Saimio, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Mihin aivoja tarvitaan kun on tekoäly? 
Katri Saarikivi, tutkija, Helsingin yliopisto

17.00 Päivän päätös

18.30 Illallinen

Perjantai 20.9.2019

8.30 Aamukahvi

OSAAMINEN JA KOULUTUS

9.00 Työvoiman saatavuus nyt ja tulevaisuudessa EK:n
selvitysten valossa: mistä työvoimaa? Mitä 
hallitusohjelma lupaa seuraavalle 4 vuodelle?
Riikka Heikinheimo, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kommenttipuheenvuoro: Osaamistarvekyselyn tulokset
Maiju Korhonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Kommenttipuheenvuoro: Mitä näistä haasteista voidaan 
ratkoa politiikan keinoin ja miten? 
Eeva Kalli, kansanedustaja, Keskusta r.p.

Case: näin olemme onnistuneet uuden osaamisen 
rekrytoinnissa 
Kristiina Söderholm, Head of data & analytics, Fortum Oyj

10.15 Tauko

10.30 Osaamisen kehittäminen energiayhtiössä: 
koulutustoimikunnan materiaalin julkaisu
Markku Sormunen, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, 
koulutuspäällikkö, Turku Energia Oy

Case: Näin meillä kehitetään osaamista Loikka-ohjelman 
avulla
Riina Korpi, HRD-asiantuntija, Fingrid Oyj 

Ammattikorkeakoulut ja työelämäyhteistyö
Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry

Tulevaisuuden oppiminen 
Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

12.00 Seminaarin päätössanat
Tiina Aho, työelämävaliokunnan puheenjohtaja, 
henkilöstöjohtaja, Turku Energia Oy

12.15 Lounas


