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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 19.–20.9.2018
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere
■ Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten
– henkilöstökoulutuksesta vastaaville
– koulutuksen suunnittelusta vastaaville
– henkilöstöhallinnossa toimiville
– esimiestehtävissä toimiville
■ Tutustumiskohteet:
– Valmet Automation Oy, Play Room – tulevaisuuden valvomo
– Patria Pilot Training Oy, uusi koulutuskeskus
■ Kouluttajapäivien aiempia tutustumiskohteita:
– Merenkulkuoppilaitos, Turku
– Tampereen yliopisto, Virtuaalitekniikan laitos
– Finnair Oy:n koulutuskeskus
– Panssariprikaatin koulutuskeskus, Parola
– Finavia Oyj:n koulutuskeskus Aviacollege, lennonjohtajakoulutus
– Arctia Oy, jäänmurtajat
– VR Koulutuskeskus, rautatiealan koulutus
– Helsinki-Vantaan lentokenttä, lentokenttätoiminta ja
turvallisuuskoulutus
– Merisotakoulun koulutuskeskus, Suomenlinna
– Poliisiammattikorkeakoulu
– VTT:n virtuaalitodellisuuslaboratorio
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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 19.–20.9.2018, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere
n Ohjelma
Keskiviikko 19.9.

Torstai 20.9.

8.45

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

9.15

Tilaisuuden avaus
• Hannu Järvinen

9.30

Aikuiskouluttajan valmiudet ja haasteet
työelämän ja yhteiskunnan muutoksessa

• Research director Mika Karaila, Valmet
Automaatio Oy
Skenaarioita tulevaisuuden valvomotyöstä;
– prosessin ohjausta kotisohvalta – etätyön
mahdollisuudet
– virtuaalinen assistentti (teköaly apuna),
operaattorin neuvoja
– kollaboraatio, yhteistyö virtuaalimaail
massa – käyttäjäyhteisöt voimavarana

• Merja Alanko-Turunen, FT, KTM, yliopettaja,
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkea
koulu
– muuttuva työelämä – haaste vai mahdolli
suus aikuiskouluttajalle?
– oppiminen ja osaaminen – aikuiskouluttaja
odotusten ja vaatimusten ristiaallokossa
– työpaikalla tapahtuva oppiminen – kehittä
misen ja kehittymisen mahdollisuus
Demoja ja tehtäviä
12.00

Lounas

11.00

Lounas

11.45

Siirtyminen Pirkkalan lentoasemalle

12.15 Tutustuminen ilmailualan
oppilaitokseen
• Patria Pilot Training Oy

13.00 Kyberturvallisuus

Patria Pilot Training on kouluttanut satoja
kotimaisia ja myös lukuisia ulkomaisia
oppilaita liikennelentäjiksi perustamis
vuodestaan 1998 lähtien. Patrialla on laaja
koulutusohjelmatarjonta, joka sisältää muun
muassa lentoyhtiöille suunnatun Multi-Crew
Pilot Licence (MPL) -ohjelman.

• Professori Mikko Siponen, Jyväskylän
yliopisto, Informaatioteknologian
tiedekunta
Nykymaailma toimii yhä vahvemmin digi
taalisten palveluiden ja digitaalisen tiedon
varassa. Digitalisaation myötä kyber
turvallisuuden merkitys tulee kasvamaan
tulevaisuudessa.
Järjestelmiin kohdistuu erilaisia tietoturva
uhkia ja hyökkäyksiä mutta myös yrityksen
työntekijävoi nettikäyttäytymisellään aiheut
taa tietämättään vahinkoa.

Oppilaitoksella on käytössään huippu
moderni lentokoulutuskalusto. Oppilaita
koulusta valmistuu vuosittain 30–50 ja
vakituista henkilökuntaa on 30. Oppilaitos
toimii uusissa vuonna 2017 valmistuneissa
tiloissa Pirkkalan lentoasemalla

15.00 Kahvi

15.15 Prosessinohjaus ongelmatilanteissa

Vierailu Valmet Automaatio Oy,
tulevaisuuden valvomo

15.30

Tilaisuuden päätös

• Johtava psykologi Matti Sorsa, Pilot Select Oy
Tiedonkäsittelyprosessi ja opitun muista
minen korostuvat operatiivisesti vaativissa
tilanteissa;
– mitkä ovat yksilön toiminnan rajat ja
ongelmat
– miten yksilö toimii ongelmatilanteissa
– miten ryhmä toimii ongelmatilanteissa
– tiimi- ja ryhmätyön ongelmat
16.30
18.00

1. päivän päätös
Päivällinen
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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 19.–20.9.2018, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

n Osallistumismaksu
1350 euroa/henk. Maksu sisältää jaettavan
materiaalin.
Kokouspaketti sisältäen ohjelmaan merkityt
kahvit ja ruokailut 145 euroa.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

n Majoitus
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere:
1 hengen huoneessa 135,-/henk./vrk
Jokainen vastaa itse majoituskuluista,
mutta majoitusvarauksen voi tehdä
ilmoittautumisen yhteydessä.

n Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä:
Hannu Järvinen Consulting Oy,
Puhelin: 0400 641 851
Sähköposti: hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
www.hjconsulting.fi
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