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ajankohtaista

TEKSTI HENNA KYLLÖNEN KUVA MIKKO LÄHDEVUORI

JOKA PROVIISORIN AJANKOHTAISSEMINAARI

Älykäs proviisori
Perjantaina 12.10.2018 klo 8.30–16.30 Allergiatalo, Helsinki
YHTEISTYÖKUMPPANI – VARMISTA NÄKYVYYTESI NÄYTTELYSSÄ!
ALUSTAVA OHJELMA

14.30–15.15 Iltapäiväkahvit ja näyttelyyn tutustuminen

8.30–9.15 Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen, aamukahvit

TEKOÄLY HALTUUN

APTEEKKIEN TILANNEKATSAUS

15.15–16.30 Iltapäiväosio

9.15–11.35 Aamuosio

Mobiiliohjautuvasta
maailmasta tulee kovaa
vauhtia tekoälyn ohjaamaa,
todetaan Antti Merilehdon
kirjassa. Ajankohtaisseminaari
haastaa Antin kertomaan,
miten älykäs proviisori voisi
hyödyntää tekoälyä omassa
työssään. Kuva Ilkka Vuorinen.

Apteekkien talouskatsaus
Talous- ja hallintojohtaja ILKKA HARJULA,
Suomen Apteekkariliitto
Ilkka Harjula käy läpi apteekkitalouden ajankohtaisia asioita. Ilkan aiemmat katsaukset syksyn Ajankohtaisseminaarissamme ovat olleet kiitettyjä.
Uusien apteekkien tilanne
Yliproviisori JUHA SINNEMÄKI,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Uuden apteekin perustaminen
apteekkari LENITA JOKINEN, FaL,
Runosmäen apteekki, Turku
Sivuapteekista itsenäiseksi apteekiksi
apteekkari MANU EEVA, FaT, Toejoen apteekki, Pori
Yksityinen apteekki sairaalan yhteyteen
apteekkari JUKKA VÄÄTÄINEN, Kuopion 14. apteekki
-apurahan jako apteekkariksi aikoville

Tekoäly proviisorin työkalupakkiin
Tekoälyn matkaopas ANTTI MERILEHTO, maajohtaja Finch
Tekoäly – matkaopas johtajalle (2018) kirjan kirjoittaja Antti Merilehto on
tehnyt työuran digitaalisen liiketoiminnan parissa, muun muassa Googlen
Euroopan pääkonttorilla. Tällä hetkellä hän toimii Suomen maajohtajana
Finchissä hakusanamainonnan parissa. Ulkomailla vietettyjen vuosien aikana Merilehto on ehtinyt kartuttaa näkemystään markkinoista ja toimialoista
sekä kokemusta niin b2b- kuin b2c-asiakkuuksista ja digitaalisen myynnin
rakentamisesta. Mistä puhumme, kun puhumme tekoälystä, ja miten proviisori voisi soveltaa tekoälyä omaan työhönsä?
Pidämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

11.35–12.45 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

GDPR – KONKRETIAA JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA
12.45–14.30 Päiväosio

GDPR – konkretiaa ja käytännön kokemuksia
Ylitarkastaja TANJA MUOTKA, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Luento-osiossa käsitellään mm. tietojen tarkastuspyyntöihin
ja tietoturvaloukkauksiin liittyviä asioita, mutta perehdytään
myös osallistujien ennakkokysymysten kautta uuden tietosuoja-asetuksen käytännössä ilmenneisiin ongelmakohtiin.

ILMOITTAUTUMINEN JA ENNAKKOKYSYMYKSET
LUENNOITSIJOILLE
Ilmoittautuminen alkaa ma 28.5. klo 11.00 jäsenten early bird -hinnoin
verkossa. Tänä vuonna voit vaikuttaa luentojen sisältöön jättämällä luennoitsijoille ennakkokysymyksiä 31.8.2018 mennessä. Varmista, että
saat, mitä luennoilta haluat!

HINNAT
Early bird: Proviisorijäsenet 39 € (15 ensimmäistä),
opiskelijajäsenet 29 € (5 ensimmäistä)
Normaalihinnat: proviisori- ja kannattajajäsenet 89 €
(1.-30.9.2018 129 €), opiskelijajäsenet 39 € (1.-30.9.2018 59 €);
Ei-jäsenet: proviisorit 169 € ja opiskelijat 59 €

proviisoriyhdistys.net/ajankohtaisseminaari
#Ajs2018

Tutustu myös yhteistyökumppanimme Scandic Meilahden 11.-13.10.
majoitustarjoukseen verkkosivuillamme!

