
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  

17.9.2020 etätilaisuus

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

10.9.2020

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Etätilaisuus 

Etäosallistujana kuulet ja näet 

kouluttajan sekä materiaalit. 

Myös keskusteluun osallistuminen 

on helppoa. Tarkemmat ohjeet 

etäosallistumiseen saat 

osallistumisvahvisteen 

yhteydessä.

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

375 euroa + alv 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali. 

Poikkeuksellinen kevät on sävyttänyt niin yritysten kuin niiden henkilöstönkin 

elämää lukuisilla eri tavoilla. Mitä syksy tuo tullessaan, on vielä arvailujen 

varassa. Yksi on kuitenkin varmaa. Se, että henkilöstöhallinnosta, rekrytoinnista 

ja osaamisen kehittämisestää vastaavat asiantuntijat ovat vuosittain 

kokoontuneet yhteisten aiheiden äärelle Energiateollisuuden 

työmarkkinaseminaariin, niin myös tänä vuonna. Luvassa on korkeatasoisia 

työmarkkinapuheenvuoroja, mutta myös käytännönläheisiä esimerkkejä 

elävästä elämästä ja yritysten toiminnasta. 

Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet koetuksella, joten tämä 

aihepiiri vaatii oman tilansa myös seminaarin ohjelmasta. Koronakriisi on 

vaikuttanut talouteen, henkilöstöön liittyvien riskien hallintaan ja tapaan tehdä 

töitä. Siksi aiheista käydään keskustelua asiantuntijapuheenvuorojen 

siivittämänä. 

Esimiehellä on mahdollisuus tukea työntekijän keskittymistä, työtehoa ja 

hyvinvointia esimerkiksi työpäivän organisoinnin ja tehokkaan sisäisen 

viestinnän avulla. Mona Moisalan luennossa käydään läpi konkreettisia 

toimintatapoja, joita esimies voi heti ottaa käyttöön tukeakseen entistä 

paremmin työntekijöiden kykyä selvitä silppuisesta arjesta.

Kohderyhmä

Energiateollisuuden 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

Seija Naukkarinen

050 548 1124
seija.naukkarinen@energia.fi

Koulutusassistentti
Adato Energia Oy

Kari Laaksonen

050 410 6180
kari.laaksonen@energia.fi

Johtaja
Energiateollisuus ry 

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=1971


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

Ohjelma
Torstai 17.9.2020

Tilaisuuden puheenjohtajana Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry 

10.00 Avaus – katsaus työmarkkinoihin 
Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus ry 

10.15 Talouskatsaus: koronan jälkiä korjaamassa/toista aaltoa odottaessa  
Heidi Schauman, pääekonomisti, Swedbank

10.40 Miten työmarkkinat joustivat koronan torjunnassa? 
Markus Äimälä, lakiasiainjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK   

11.00 Mikä on median rooli, lisääkö tieto tuskaa? 
Matti Rönkä, toimittaja, uutisankkuri, Yle 

11.30 Tauko

12.30 Energia-alan varautuminen pandemiaan – mitä olemme oppineet tähän mennessä?  
Pia Oesch, energia-asiantuntija, Huoltovarmuuskeskus

12.50 Henkilöstöön liittyvä varautuminen ja riskienhallinta  
Sanna Hartikainen, henkilöstöpäällikkö, Elvera Oy 
Anna Passi, henkilöstöpäällikkö, Oulun Energia Oy 
Turo Ihonen, turvallisuuspäällikkö, Elenia Oy 

13.40 Tiimityö etänä - kokemuksia TES-neuvottelusta etäyhteyksin 
Sauli Väntti, puheenjohtaja, Sähköalojen ammattiliitto ry

14.00 Nopeat teknologiavälitteiset asiantuntijaryhmät – etätyön seuraava askel 
Kirsimarja Blomqvist, professori, LUT yliopisto 

14.20 Tauko 

14.40 Rekrytoinnin ja perehdytyksen näkökulma
Ida Kylmänen, HRD-päällikkö, Helen Oy

14.55 Pärjäämmekö ilman ulkomaista työvoimaa?
Eija Salo, HR director, Fennovoima Oy 

15.15 Aivotaitojen johtaminen 
Mona Moisala, työterveyspsykologi, PsT, Heltti Oy

15.50 Päätössanat  


