
Henkilöstöjohdon päivät 2020
Hyvinvointi, palkitseminen ja työn johtaminen

3.–4.9.2020 Långvik

Mitä työssä jaksaminen tarkoittaa yrittäjälle? Miten 
työnantaja voi palkita ja toisaalta puuttua työntekijän 
alisuorittamiseen? Kaksipäiväinen seminaari antaa 
inspiraatiota ja vinkkejä yrittäjän hyvään arkeen. Saat 
myös konkreettisia työkaluja työsuhdeasioihin liittyviin 
haasteisiin ja niitä koskettavaan juridiikkaan. Tänä 
vuonna ääneen pääsee muun muassa nämä kolme 
kiinnostavaa puhujaa:
 
Työnohjaaja, tietokirjailija ja pappi, Jaakko Heinimäki 
pureutuu yrittäjän hyvinvointiin. Uutisvuoto-tv-ohjel-
man kapteeninakin tunnettu humoristi hahmottelee 
terävästi, mitä nykypäivän työssä jaksaminen ja työ-
hyvinvointi meille tarkoittavat.
 
Senior Manager, PwC Roosa Kohvakka kertoo puheen-
vuorossaan palkitsemisesta muuttuvassa maailmassa. 
Hän tarjoaa konkreettisia työkaluja mm. suorituksen 
johtamiseen ja palkkapäätöksien tekemiseen. Myös 
asianajaja Anu Waaralinna puhuu työn johtamisesta – 
erityisesti siitä, miten työnantaja voi puuttua työnteki-
jänsä alisuoriutumiseen ja aikaansaamattomuuteen.

Seminaari on tarkoitettu apteekkareille sekä aptee-
kissa esimiesasemassa työskenteleville proviisoreille. 
Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi ja kuule-
maan ajankohtaisista ilmiöistä!

ILMOITTAUDU HETI: 
www.lyyti.in/Henkilostojohdon  paivat2020

Ilmoittautuminen on avoinna 3.8.2020 asti. Tämän 
jälkeen mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella 
erikseen. 

OHJELMA

TORSTAI 3.9.2020

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

11.00 Lounas

12.00 Seminaarin avaus  
 Pasi Palmroos, apteekkari, Apteekkien 

työnantajaliitto
  
12.15 Edunvalvonnan tilannekatsaus
 Erkki Kostiainen, viestintäjohtaja, Suomen 

Apteekkariliitto

13.00 Palkitseminen muuttuvassa maailmassa
 Roosa Kohvakka, Senior Manager, Pwc 

14.15 Kahvi

15.00  Yrittäjän hyvinvointi, mitä työssä jaksaminen 
ja työhyvinvointi tarkoittaa yrittäjälle

 Jaakko Heinimäki, työnohjaaja, tietokirjailija, 
pappi 

16.30 Päivä päättyy – kuohuviinitarjoilu
 (mahdollisuus kylpylän käyttöön)

19.30  Illallinen

Puhujat:

Pasi 
Palmroos

Erkki 
Kostiainen

Roosa 
Kohvakka

Jaakko 
Heinimäki

Anu 
Waaralinna

Kirsi 
Mäkinen

Lasse 
Johansson



7.00–9.00   Aamiainen ja mahdollisuus kylpylän 
käyttöön

9.00  Työehtosopimusneuvottelut - miten meillä 
meni?
• Tes-muutokset
• Apteekkierän jakosäännöt pääpiirteittäin
• Työehtosopimusten luottamusmies- ja kou-

lutussopimukset
 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 

työnantajaliitto

10.15 Käytännön vinkkejä usein kysyttyihin 
kysymyksiin
• Vuosiloma- ja työkyvyttömyys – miten 

ohjeistat henkilöstöä?
• Miten valmistaudun työsuojelutarkastuk-

seen?
• Työpaikalla nähtävillä pidettävät asiakirjat
• Kertakorvaus ja apteekkierä palkitsemisen 

välineenä apteekeissa 
• Mikä on työaikaa, mitä työvuorosuunnitte-

lussa kannattaa huomioida?
 Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, Apteekkien 

työnantajaliitto / Lasse Johansson, 
asiantuntija, Apteekkien työnantajaliitto

 
11.15  Lounas

12.30 Suoriutumisen johtaminen
• Alisuoriutuminen ja aikaansaamattomuus, 

ja siihen puuttuminen
• Kohtuullinen vähimmäissuoritus?
• Milloin työsuhteen päättämiskynnys ylittyy?

 Anu Waaralinna, asianajaja, osakas, Roschier 
Asianajotoimisto Oy

13.30 Miten asioista kannattaa sopia 
työsopimuksella?
• Palkkakirjaukset, työaikakirjaukset
• Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa 

oleva työsopimus?
• Koeaika ja sen mahdollinen pidentäminen

 Lasse Johansson, asiantuntija, Apteekkien 
työnantajaliitto

14.45 Kahvibuffet – päivä päättyy

Paluukuljetus Långvikistä klo 15.15 ja saapuu 
Helsingin rautatieasemalle n. klo 16.00.

PERJANTAI 4.9.2020
VAHVISTUS
Osallistujille lähetetään tilaisuudesta kirjallinen 
vahvistus.

OSALLISTUMISMAKSU
Koulutuspäivien hinta on 740 euroa + alv 24 % 
/ henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa 
kuljetuksineen ja 700 euroa + alv 24 % ilman 
kuljetuksia. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 
50 euroa+ alv 24 %. Seminaariin osallistumattoman 
seuralaisen majoittuminen maksaa 380 euroa + 
alv 24 %.

Osallistuja voi valita osallistuuko yhteiskuljetukseen 
Helsingistä Långvikiin ja takaisin. Hinta sisältää 
kokouslounaat, á la carte -illallisen ruokajuomineen 
sekä seminaariin osallistujille kokouskahvit ja 
kokousmateriaalin.

LASKUTUS
Seminaarin osallistumismaksu laskutetaan 
osallistujilta jälkikäteen. Mikäli osallistuminen 
perutaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen 
seminaarin alkua tai jätetään peruuttamatta, 
veloitamme koko seminaarimaksun.

YHTEISKULJETUS
Valinnainen yhteiskuljetus lähtee torstaina 
3.9.2020 Helsingin rautatieasemalta, Mikon kadun 
tilausajolaiturilta (Casino Helsinkiä vastapäätä) 
klo 10.15 ja saapuu Långvikin kongressikeskukseen 
n. klo 11.00. Perjantain paluukuljetus lähtee 
Långvikistä klo 15.15 ja saapuu Helsingin 
rautatieasemalle n. klo 16.00.

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

LISÄTIETOJA
Emmi Hausalo
puh +358 40 141 8009
info@apta.fi

OHJELMA


