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Jatkuva oppiminen - työelämän tärkein taito -
kirjan julkistamistilaisuus 8.11.2021

Etätoteutus: Striimi

Tule kuulemaan striimattuun kirjanjulkistamistilaisuuteen jatkuvasta oppimisesta,
motivaatiosta ja työn imusta. Jatkuva oppiminen on yksi ratkaisu työvoimapulaan ja
yritysten kannattavuusongelmiin. Kuinka oppimista voi edistää ja ottaa sen osaksi
yrityksen jokapäiväistä toimintaa? Tämä kirja auttaa yrityksiä näissä pohdinnoissa.

Jatkuva oppiminen -kirjaan on koottu laajasti finanssialan ylimmän yritysjohdon
näkemyksiä henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Tutustu kirjaan täällä. 

Tapahtuma on maksuton.

Kuvaus

Oppimisesta tulisi tehdä yksi hyvän elämän osa-alueista, kuten
säännöllinen liikunta, riittävä uni ja terveellinen ravinto. Jatkuva
oppiminen -kirjan luettuasi tiedät, miten se tehdään.

Tilaisuudessa puhutaan kirjan tarjoamista konkreettisista malleista,
ratkaisuista ja työkaluista, jotka on tarkoitettu jatkuvan oppimisen
haasteisiin niin johtajille, HR:lle, esimiehille, työntekijöille kuin
kouluttajillekin.

Kirjan kirjoittajat kertovat haastattelumuotoisessa tilaisuudessa, miten
jatkuva oppiminen voi olla parhaimmillaan luovaa ja innovoivaa sekä
miten finanssialalta olevat esimerkit ovat sovellettavissa yli
toimialarajojen.

 

Ohjelma

13.50
Yhteyksien avaus

14.00
Tervetuloa, Taina Parviainen, tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

14.10 Kirjailijahaastattelu
Mitä finanssiala voi tarjota muille toimialoille jatkuvaan oppimiseen liittyen? Kuinka
oppimista voi edistää ja ottaa sen osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa?
Miten jatkuva oppiminen on yksi ratkaisu työvoimapulaan ja yritysten
kannattavuusongelmiin?

Kirjailijat Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen
Haastattelija Taina Parviainen

Julkistamistilaisuuden keskustelu jakautuu kolmeen osaan: 

Osa 1. Osaaminen

Keskustellaan siitä, millainen on tulevaisuuden finanssiala ja mikä on
henkilöstön rooli ja alan kannattavuusnäkymät.
Haastateltavana toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Finanssiala ry:stä.

Osa 2. Työelämä ja oppilaitokset

Keskustellaan siitä, mitä yritys voi tehdä jatkuvan oppimisen eteen.
Haastateltavana henkilöstöjohtaja Eija Hakakari YLE:ltä.

Osa 3. Osaaminen on tulevaisuus

Keskustellaan yhdessä kirjailijoiden kanssa siitä, miten edistetään keskustelua
osaamisista ja yhteistyön tarpeesta.

15.00
Vapaata keskustelua chatin kautta tulleisiin kysymyksiin

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 15.30

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/jatkuva-oppiminen-tyoelaman-tarkein-taito?variant=40470688202901


Asiantuntijat

Tarja Kallonen
Senior Adviser 
Aalto University Executive Education Oy

Annemari Kuhmonen
Liiketalouden lehtori 
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua lähettämällä sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen.

 

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia.
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