
TORSTAI 17.5.2018
Yhteiskuljetus lähtee klo 10.00 Helsingin rauta tie
asemalta, Mikonkadun tilausajolaiturilta Casino 
Helsinkiä vastapäätä ja saapuu Långvikiin   
n. klo 11.00.

11.00 Lounas

12.00 Henkilöstöjohdon päivien avaus  
 Risto Kanerva, apteekkari, Espoon 1. Tapiolan 

apteekki
  
12.20 Apteekkariliiton ajankohtaiset edun valvonta-

asiat 
 Merja Hirvonen, toimitusjohtaja, Suomen 

Apteekkariliitto

13.30 Tietosuoja-asetuksen uudet velvoitteet 
työnantajalle 

 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 
työnantajaliitto

14.30 Kahvi

15.00  Toimintaympäristö 2018: Kasvu ja kehit tyminen 
 Petri Rajaniemi, kirjoittaja, puhuja, Ponder 

Nobs Oy

17.00 Päivä päättyy  kuohuviinitarjoilu
 (mahdollisuus kylpylän käyttöön)

19.30  Illallinen

Henkilöstöjohdon päivät 2018
Yrittämisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa

OHJELMA

17.–18.5.2018 Långvik

Miten edistää työkykyä ja tukea työhyvinvointia? Miten 
pulmatilanteita ratkotaan oikea-aikaisesti? Mitä 
velvoitteita EU:n tietosuoja-asetus tuo? Vastaukset 
näihin sekä moniin muihin ajankohtaisiin kysymyksiin 
saat apteekkien henkilöstöjohdolle suunnatusta 
kaksipäiväisestä seminaarista. 

Liiketoimintakehityksen ammattilainen Petri 
Rajaniemi avaa uusia näkökulmia toiminta ympäristön 
ja työelämän muutoksiin sekä kasvuun. Seminaarissa 
kuulet myös apteekkien tämän hetken tärkeimmistä 
edunvalvontateemoista ja saat tiiviin kertauksen 
paikallisen apteekkierän pelisäännöistä. Laajan 
luento-ohjelman lisäksi tarjoamme ainutlaatuisen 
mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa. 

Apteekkien henkilöstöjohdon seminaarista löydät 
uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja arjen työelämän 
haasteisiin. Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi ja 
päivittämään tietojasi ajankohtaisista aiheista!

Seminaari on tarkoitettu apteekkareille sekä 
apteekissa esimiesasemassa työskenteleville 
proviisoreille.
  

Petri 
Rajaniemi

Risto 
Kanerva

Merja 
Hirvonen
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Pratsch

Kirsi 
Mäkinen

Lasse 
Johansson

Ilmoittaudu heti: apta.fi/koulutus      
Ilmoittautuminen on avoinna 23.4.2018 asti.

Puhujat:



PERJANTAI 18.5.2018
7.00–9.00   Aamiainen ja mahdollisuus kylpylän 
käyttöön

9.00  Varhaisen tuen muodot ja tuki työkyvyn 
edistämisessä 

 Hanna Pratsch, työkyky koordinaattori, 
Apteekkien eläkekassa
• Mikä on työkykykoordinaattori?
• Mitä on varhainen tuki, ja miten työkykyä 

voidaan edistää?

Kysymyksiä ja keskustelua

10.00 Korvaava työ ja työhyvinvoinnin tukeminen 
työehtosopimuksen valossa 

 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 
työnantajaliitto
• Uudet työehtosopimusmääräykset ja niiden 

tarkoitus

10.30 Työpaikan erimielisyyksien oikea-aikainen 
ratkaiseminen 
• Dokumentointi, selvitysvelvollisuus,          

keskustelujen merkitys
• Koeaikapurku, mitä toimenpiteitä se       

edellyttää työnantajalta
• Miten toimit saatuasi työsuhderiidan 

selvityspyynnön työntekijän asiamieheltä? 
Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 
työnantajaliitto

 

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittaudu osoitteessa apta.fi/koulutus viimeistään 
23.4.2018 mennessä. 

VAHVISTUS
Osallistujille lähetetään tilaisuudesta kirjallinen vahvistus.

OSALLISTUMISMAKSU
Koulutuspäivien hinta on 740 € + alv 24 % / henkilö 
2-hengen huoneessa kuljetuksineen ja 700 € +alv 24 % 
ilman kuljetusta. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 50 € 
+ alv 24 %. Seminaariin osallistumattoman seuralaisen 
matka maksaa 380 € + alv 24 % €.

 Osallistuja voi valita osallistuuko yhteiskuljetukseen 
Helsingistä Långvikin kongressikeskukseen ja takaisin. 
Hinta sisältää kokouslounaat, aamiaisen perjantaina, 
á la carte -illallisen ruokajuomineen sekä koulutukseen 
osallistujille kokouskahvit ja koulutusmateriaalin.

LASKUTUS
Seminaarimaksu laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. 
Mikäli osallistuminen perutaan myöhemmin kuin kahta 
viikkoa ennen seminaarin alkua, veloitamme koko 
osallistumis maksun.

YHTEISKULJETUS
Valinnainen yhteiskuljetus lähtee torstaina 
17.5.2018 Helsingin rautatieasemalta, Mikonkadun 
tilausajolaiturilta (Casino Helsinkiä vastapäätä) 
klo 10.15 ja saapuu Långvikin kongressi keskuk-
seen n. klo 11.00. Perjantain paluukuljetus lähtee 
Långvikistä klo 14.50 ja saapuu Helsingin rautatie-
asemalle n. klo 15.30.

LISÄTIEDOT
Puh. 09 1728 5130 / Miia Luukkainen,                                      
miia.luukkainen@kauppa.fi

HOTELLIN TIEDOT
Långvik Congress Wellness Hotel 
Tanskarlantie 9
02420 Kirkkonummi

puh. +358 9 2959 9301
vastaanotto@langvik.fi (täältä myös 
mahdolliset Spa-hoito varaukset)

Kylpylä on avoinna ma-pe 7-20

11.30  Lounas

12.30 Usein kysyttyä – työsuhdeasioiden askarruttavia 
asioita vastauksineen 

 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 
työnantajaliitto 

 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien työn-
antajaliitto
• Työsopimuskirjaukset mm. palkka kirjaukset
• Työntekijän laiminlyönnit – voidaanko 

työntekijä irtisanoa laiminlyönnin johdosta
• Apteekkarin vaihdos – voinko muuttaa 

henkilöstö etuja?
• Lapsen äkillinen sairastuminen – millä 

edellytyksin lasta voi jäädä kotiin hoitamaan?
 
13.45 Apteekkierän jakosäännöt ja paikallinen  

sopiminen tiivistetysti
• Mitä tarkoittaa paikallinen sopiminen?
• Miten valmistaudut apteekkierän jakamiseen?
• Apteekkierän käyttäytyminen 

palvelusvuosiportaiden vaihtuessa 
 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 

työnantajaliitto 
 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 

työnantajaliitto

14.30 Kahvi – päivä päättyy

Paluukuljetus Långvikistä klo 14.50 ja saapuu 
Helsingin rautatieasemalle n. klo 15.30.


