
11.00 Lounas

12.00 Henkilöstöjohdon päivien avaus  
 Pasi Palmroos, apteekkari, Lahden 11. Holman 

apteekki
  
12.20 Apteekkariliiton ajankohtaiset edunvalvonta-asiat
 Merja Hirvonen, toimitusjohtaja, Suomen 

Apteekkariliitto

13.30 Tulorekisterin vaikutukset, eläkekassan sähköiset 
palvelut ja työhyvinvointitoiminnan tulevat 
suunnitelmat

 Sirpa Moilanen, eläkepäällikkö, Apteekkien 
Eläkekassa

14.15  Johtaja, tsekkaa asenteesi ja uskalla unelmoida 
isosti

 Pia Heilmann, tutkimusprofessori, dosentti, 
Työterveyslaitos 

15.00 Kahvibuffet

15.30  Murrosaika, terveydenhuolto ja muuttuvat roolit 
 Ilkka Halava, tulevaisuuden tutkija, Prime 

Frontier Oy

17.00 Päivä päättyy - kuohuviinitarjoilu
 (mahdollisuus kylpylän käyttöön)

19.30  Illallinen

Henkilöstöjohdon päivät 2019
Tulevaisuuden yrittäjyys, sen haasteet ja unelmat

OHJELMA

Miten tulevaisuuteen voi varautua ja miten menes-
tystä rakennetaan huomisen toimintaympäristössä? 
Kaksipäiväisessä seminaarissa on mahdollista kuulla 
tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halavaa. 
Halava on arvostettu työelämän tulevaisuuden asian
tuntija, joka toimii monen organisaation luotto
sparraajana. Halava on yksi maan käytetyimmistä 
neuvonantajista ja huippuluokan puhuja. Halava tekee 
tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettävää ja ohjaa 
uusien mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä 
löytämään omat maalinsa – ja saavuttamaan ne. 

Seminaarissa kuulemme myös Työterveyslaitok
sen tutkimusprofessori ja dosentti Pia Heilmannia. 
Hän haluaa erityisesti edistää Suomen pksektorin 
menestystä kehittämällä hyvää johtamista. Heilmann 
tarkastelee erityisesti mikro ja pienyritysten kykyä 
mukautua muuttuviin tilanteisiin ja miten yritykset 
voisivat uudistaa omaa toimintaansa. Hän paneutuu 
nimenomaan lähijohtajuuteen ja henkilöstövoima
varojen johtamisen tutkimiseen. 

Tarjoamme myös välineitä ja keinoja tarttua arjessa 
koettuihin työelämän haasteisiin ja paneudumme niitä 
koskettavaan juridiikkaan.

Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi ja päivit tä-
mään tietojasi ajankohtaisista aiheista! Seminaari on 
tarkoitettu apteekkareille sekä apteekissa esimies
asemassa työskenteleville proviisoreille.  

  

Ilmoittaudu heti: 
www.lyyti.in/henkilostojohdonpaivat2019. 
Ilmoittautuminen on avoinna 16.4.2019 asti. Tämän 
jälkeen mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella erikseen. 

Puhujat:

Pasi Palmroos Merja Hirvonen Sirpa Moilanen

Pia Heilmann Ilkka Halava Hannu Hokka

Kirsi Mäkinen Lasse Johansson

Yhteiskuljetus lähtee klo 10.15 Helsingin rautatieasemalta, Mikon-
kadun tilausajolaiturilta Casino Helsinkiä vastapäätä ja saapuu 
Långvikiin n. klo 11.00.

16.–17.5.2019 Långvik

TORSTAI 16.5.2019



7.00–9.00   Aamiainen ja mahdollisuus kylpylän 
käyttöön

9.00  Kestävän kehityksen sijoittaminen
 Hannu Hokka, toimitusjohtaja, Apteekkien 

Eläkekassa

9.20 Vaihtelevan työajan sopimukset ja puitesopimus
• Vaihtelevan työajan pelisäännöt 
• Tarvittaessa töihin kutsuttavat
• Puitesopimus, mikä se on ja mihin tilanteisiin 

se sopii?
 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 

työnantajaliitto

10.15 Sairauspoissaolot – käytännön toimet ja 
juridiikka
• poissaolooikeus työkyvyttömyyden vuoksi 
• palkanmaksun edellytykset 
• sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö ja 

poissaolotodistusten käsittely 
• työnantajan oikeus kieltäytyä palkanmaksusta 
• työsuhteen päättäminen ja työkyvyttömyys

 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 
työnantajaliitto

 
11.30  Lounas

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittaudu osoitteessa  
www.lyyti.in/henkilostojohdonpaivat2019   
viimeistään 16.4.2019 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 osallistumismaksun.

YHTEISKULJETUS
Valinnainen yhteiskuljetus lähtee torstaina 
16.5.2019 Helsingin rautatieasemalta, Mikon-
kadun tilausajolaiturilta (Casino Helsinkiä 
vastapäätä) klo 10.15 ja saapuu Långvikin 
kongressikeskukseen n. klo 11.00. Perjantain 
paluukuljetus lähtee Långvikistä klo 15.00 ja 
saapuu Helsingin rautatieasemalle n. klo 15.45.

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

12.30 Työ vähenee – mitä tehdä?
• Hälytysmerkit, ennakointi, onko muutos 

pysyvää vai tilapäistä?
• Toimenpidevaihtoehdot, lomautus vai 

irtisanominen?
• Onko organisaatiorakenne oikea?

 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 
työnantajaliitto 

13.30 Työsuhteen päättösopimukset
• Mikä on työsuhteen päättösopimus?
• Missä tilanteissa päättösopimusta kannattaa 

harkita?
• Mikä on päättösopimuksen oikeusvaikutus?

 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 
työnantajaliitto

14.10 Tulevan työehtosopimuskierroksen näkymät
Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 
työnantajaliitto 

14.30 Kahvibuffet – päivä päättyy

Paluukuljetus Långvikistä klo 15.00 ja saapuu 
Helsingin rautatieasemalle n. klo 15.45.

PERJANTAI 17.5.2019


