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XXII seminaari:
Energiakäänne Sveitsissä
Saksan tavoin Sveitsikin on päättänyt tehdä energiakäänteen.
Sveitsi on onnistunut hyvin sitomaan kestävän kehityksen
tavoitteet ja sen toteuttamisen käytännössä liittovaltion poliittiseen
ohjausjärjestelmään. Kestävän kehityksen strategiasta on
muodostunut kansallinen ohjaava viitekehys, johon erilaiset ohjelmat
tukeutuvat.
Vihreä talous on uusi ja merkitystään kasvattanut alue kestävän
kehityksen ”sateenvarjon” alla. Vihreän talouden linjausten pääkohdat
koskevat kulutusta ja tuotantoa, jätteitä ja resursseja sekä näitä
täydentäviä alueita, kuten cleantech ja ympäristöystävällinen verotus,
mittaamisen kehittäminen, raportointi ja tietoisuuden parantaminen.
Yksinkertaistettuna tavoite on vähentää resurssien käyttöä ja
vahvistaa taloutta.
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n Matkaohjelma
Ajat paikallisia aikoja

Maanantai 12.3.
06.00 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan
lentoasemalla
07.55– 09.45 Lento Zürichiin (AY 1511)
Zürichistä bussikuljetus Berniin
Lounas
Luennot: HT-tilintarkastaja Juha Järvisalo,
Juha Järvisalo Oy
Energialiiketoiminta ja kuntatalouden haasteet
– omistajaohjaus ja osakeyhtiön hallinnointi
– strateginen hallitustyöskentely
Yhtiöiden talouden ohjaus ja seuranta
– tuloslaskelma ja tase
– investointilaskenta
– tuloutus omistajalle
– verosuunnittelu
– tilin- ja toiminnan tarkastus
Hyviä käytäntöjä hallitustyöskentelyssä
– loppukeskustelu
Kaupunkikierros Bernissä
Bernin Vanha kaupunki on valittu yhdeksi
UNESCOn maailmanperintöluettelon kohteista.

jatkuu >>>
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Tiistai 13.3.

Vierailu Sveitsin liittovaltion
energiavirastossa (Swiss Federal Office
of Energy SFOE)
Tämä organisaatio (SFOE) on maan osaamiskeskus
asioissa kuten energian tuotanto ja käyttö sekä
ympäristöasiat, kuljetus, energia-asiat yleensä sekä
tiedonkulku.
Isäntänämme toimii ja Sveitsin energiaohjelmasta
kertoo Simon Büschi, Diplomatic Advisor for the
Energy Sector – SFOE
SFOE:

Sveitsin energiaohjelma
Sveitsin energiaohjelma (Swiss Energy) varmistaa
uusiutuvan energian käytön ja siihen liittyvän
koulutuksen,
tiedonkulun,
jatkokoulutuksen,
laadun, eri osaajien
verkottumisen ja
tiedottamisen sekä
kehitysprojektien
toteutumisen.
Swiss Energy työskentelee yhdessä useiden
organisaatioiden ja partnereiden kanssa mukaan
lukien kantonit, kunnat ja yksityinen sektori (yritykset,
ympäristö- ja kuluttajaorganisaatiot, konsultit ym.)

• Luo ja kehittää kriisivarmaa, laaja-alaista,
taloudellista ja kestävää energian tuotantoa

SFOE vastaa ohjelmien käytännön johtamisesta.

• Varmistaa huollon ja kunnossapidon turvallisuuden
standardit tuotannossa, energian siirrossa ja
energian käytössä

Lounas

• Luo olosuhteet tehokkaille energia- ja
kaasumarkkinoille ja vaadittavalle infrastruktuurille
• Motivoi energian tehokkaaseen käyttöön sekä
parantaa uusiutuvan energian käyttöastetta ja
CO2-päästöjen vähentämistä
• Kehittää ja koordinoi kansallista energiatutkimusta
ja tukee uusien markkinoiden kehittymistä
uusiutuvan energian käyttöön sekä tuotantoon.

Vierailu Suomen suurlähetystössä
Bernissä
Suurlähettiläs Timo Rajakangas ottaa ryhmämme
vastaan residenssissään ja kertoo meille Sveitsin
yhteiskuntarakenteesta, talous- ja elinkeinoelämästä
sekä tulevaisuuden poliittisista näkymistä.
Timo Rajakangas toimii myös Team Finland
-verkoston koordinaattorina Sveitsissä. Team
Finland -verkoston tavoitteena on edistää
Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten
kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia
ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.
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n Matkan hinta
Osallistumismaksu on 1860 euroa/henkilö. Hinta on
arvonlisäveroton ulkomaanmaksu.
Maksu sisältää matkat, ohjelmaan merkityt ruokailut
sekä majoituksen kahden hengen huoneessa.
Lisämaksusta liittymälennot Oulusta, Kuopiosta ja
Jyväskylästä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 160 euroa.
Felsenaun vesivoimalaitos Bernissä.

(Von SelfishSeahorse - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=28483026)

Keskiviikko 14.3.

Vierailu Felsenaun vesivoimalaitoksella
Bernissä
Aurinko- ja tuulienergian yleistyessä vesivoimalla
on entistäkin tärkeämpi rooli säätövoimana, sillä sen
tuotanto on joustavaa ja tehon säätö on nopeaa.
Felsenaun voimalaitos sijaitsee Aare-joella keskellä
Bernin kaupunkia. Veden tason tasapainottaminen
on erittäin tärkeää sekä tuotannolle että
ympäristölle. Veden säätäminen ja siihen liittyvä
kontrollointiohjelmisto on hyvin vaativa. Sen
vuoksi valvomo-ohjelmistoon sisältyy myös laaja
simulointiohjelmisto, jonka avulla voidaan simuloida
eri ajomalleja sekä kouluttaa jatkuvasti henkilöstöä
erilaisiin ajotilanteisiin.

n Ilmoittautuminen ja varaukset
Ilmoittautuminen 15.1.2018 mennessä:
puhelin 0400 641 851
e-mail hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
www.hjconsulting.fi
Matkalle voi tehdä myös ennakkovarauksen, joka
tulee vahvistaa 15.1.2018 mennessä.
Varausmaksun suuruus on lentoyhtiön perimä
peruutusmaksu 50 euroa/henkilö.
Maksu hyvitetään osallistumismaksussa,
peruuntuneessa varauksessa maksua ei palauteta.

n Lisätietoja
Hannu Järvinen,
puhelin 0400 641 851
e-mail hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
www.hjconsulting.fi

Bussikuljetus Geneveen
Lounas
Mahdollisuus vierailuun Geneva
International Motor Show’ssa
16.30 Bussikuljetus lentokentälle

8-18 MARCH 2018

19.00– 23.00 Paluulento Helsinkiin (AY 1534)
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