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Hyvä opiskelija ja tuleva ammattilainen, 

olen iloinen, että olet päättänyt käyttää tämän päivän energia-alan työnantajiin 
tutustumiseen. 

Energia-alalla työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Työtä tarjoavat voimalai-
tokset, sähkö- ja kaukolämpöyhtiöt sekä energian myyntiin, jakeluun ja siirtoon 
keskittyneet yritykset, laitetoimittajat ja verkostourakointiyhtiöt. Energia-alan 
ammattilaisia työskentelee myös julkishallinnossa, viranomaisina sekä energia-alan 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien palveluksessa. Energiaa tuotetaan ja käytetään 
paikallisesti, siksi energia-alalla on työpaikkoja kaikkialla Suomessa.

Olemme vahvasti tulevaisuusorientoituneita. Ilmastonmuutos ratkaistaan ener-
gia-alalla. Uusien ilmasto- ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen ja 
innovointi haastavat vanhaa energiaosaamista ja työtehtäviä muokataan uuteen 
liiketoimintaan paremmin sopiviksi. Energiamurros avaa tuleville ammattilaisille 
uudenlaisia uramahdollisuuksia. 

Energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät kansainvälistyvät, mutta työ ei katoa 
Suomesta. Uusia ammattitaitoisia ja monipuolisia osaajia tarvitaan jatkuvasti ja 
toisin kuin monilla muilla toimialoilla työvoimaa tarvitaan ympäri Suomea. Noin 
40 prosenttia nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 2020-luvulla. Heidän tilalleen 
tarvitsemme mielenkiintoisiin tehtäviin uusia osaajia.

Kannustan opiskelemaan monipuolisesti: on tutkintosi mikä hyvänsä, tulevaisuuden 
osaajille tärkeää on laaja-alaisuus. Lisäksi kielitaito, projektityötaidot, palvelu- ja 
myyntiosaaminen, tietotekniset taidot ja kansainvälisyys ovat valttikortteja 
energia-alalla. 

Tule tekemään kanssamme energiamurrosta!

Maiju Korhonen 
Asiantuntija
työelämä: koulutus ja osaaminen  
Energiateollisuus ry



Rekrypäivän ohjelma to 25.10.
09.30 Ilmoittautuminen
10.00 Energiateollisuus ry:n avauspuheenvuoro:
 Energiamurros ja yritysten osaamistarpeet
 Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry  
10.30- Suuri rekrytentti: 
12.00  Tentattavana yritysten HR-johto
 Juontaja Niklas Huotari
 CEO, aTalent Recruiting Oy
 Keskustelua yritysten osaamistarpeista, 
 tulevaisuuden taidoista eli mitä yritykset toivovat 
 rekrytoitavilta sekä miten napata unelmien 
 työpaikka energiayhtiöstä.
 Mukana: 
 Päivikki Aarni, HRD Manager, Fennovoima Oy
 Sonja Heiskanen, henkilöstöpäällikkö, 
 Fingrid Oyj
 Kirsi Sundstedt, HR Development Manager, 
 Tampereen Sähkölaitos Oy 
 Maija Vuorimies, henkilöstöpäällikkö, Caruna Oy
12.00 Lounas ja verkostoitumista
13.00- Messuvierailu
16.00 Bussit starttaavat paluumatkalle

Rekrypäivän ohjelma on ennakkoon ilmoittautuneille opiskelijoille.

Rekrypäivän ohjelmassa mukana: 

Rekrypäivän järjestää:



ANDRITZ, A604

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu-, paperi- ja energiateollisuuden 
järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Suomessa henkilöstömäärä on 
1 200. Työnantajana ANDRITZ tarjoaa sinulle vaihtelevia haasteita, mahdolli-
suuden vaikuttaa omaan työhösi ja kehittyä alasi huippuosaajaksi globaalissa 
teknologiayrityksessä.

www.andritz.com

ARNON, A821

We provide industrial electrification and automation as a service to our selected 
customers - machine-, equipment- and system providers in energy-, mining-, marine- 
and renewables industries. We are able to offer a unique portfolio of competencies 
starting from sensor-, instrument-, and electrification level through automation 
systems and remote connections to cloud services. Our aim is to be a true partner 
to our clients boosting their competitiveness. We have 200 employees working for 
ARNON in Tampere, Vaasa, Turku, Kauhava and Poland.

www.arnon.fi 

AX-Suunnittelu, E319

AX-Suunnittelu on laaja-alaisen asiantuntijuuden ja laadun merkki. Tarjoamme 
haastavan ja motivoivan työympäristön sekä mukavan ja välittömän työyhteisön. 
Osaamisemme kattaa taloteknisen suunnittelun, ympäristö-, prosessi- ja kylmäteknii-
kan, lämpöpumput, energiahuollon ja puhdastilojen ratkaisut.

www.ax.fi

Tutustu Rekry-kumppaneiden tarjoamiin 
uramahdollisuuksiin. 
Tervetuloa osastoillemme keskustelemaan lisää. 
Tunnistat meidät rekrytarrasta.
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Account Manager Paula Hiipakka has been 
working for the company over two years at 
the Vaasa office. On a daily basis, she takes 
care of the established customer relationships 
and order-to-delivery processes in Vaasa. Her 
name is well known in the customer interface, 
furthermore she manages the purchases, 
subcontracting, transportations, quality, 
and many other areas related to production 
economics.

Hiipakka holds a Master’s degree in Science 
(Economics) and a Bachelor’s degree in 
Engineering. At the moment, her professional 
goals are highly related to Arnon. She is 
interested in the potential that has not yet 
been discovered in processes, organization 
and people. The future of the group, especially 
building the new brand and identity, are among 
her interests.

As one of her special skills Paula pinpoints 
bringing the best advantage and value for 
the business through communication and 
cooperation. She also thinks that feedback is 
a highly underestimated concept. One should 
never underestimate how much more added 
value could be created through feedback and 
communications. In addition, Paula has expertise 
in supply chains and projects: purchasing, 
procurement, logistics, production planning, 
quality, project management, and customer 
relationships.

Hiipakka is proud of her team and the dedication 
they have towards all their projects. “Our 
customers are visible to us because of the 
daily cooperation. Therefore, the customer 
satisfaction shows immediately and we want to 
do our very best.

 Customer orientation is the basis of all our 
actions. I also like the fact that our organization 
is small and the hierarchy is low. If we need some 
changes in the processes, they can be quickly 
conducted and everything doesn’t need to be 
prepared for weeks. My colleagues are great and 
our team spirit is really good.”

Paula’s versatile professional competence and 
experience brings a lot of benefit to her daily 
work: “It’s been nice when we’ve now had my 
previous colleagues from my old job as our 
customers. It brings advantage to both parties 
when we know which kind of actions bring added 
value to the customer: you can basically see the 
matters from both sides and act as a translator in 
between.”

In addition to her tough Pro at Work mentality, 
Paula also has her artistic side: “I’m pretty full-
blooded artistic hippie who does yoga, goes to 
backpacking trips and plays ukulele. I’m also a 
freelance photographer. New acquaintances 
are often surprised when they hear about my 
profession. Most people think I work with culture, 
or even as a journalist.”

In addition to Account Manager ARNON has 
several other job titles as Assemblers, Design 
Engineers, Purchasers, Production Managers, 
Project Coordinators and many more. Check out 
more from our website www.ARNON.fi!

PRO AT WORK: 
PAULA HIIPAKKA



Elenia Oy, E321

Elenia Oy palvelee 425 000 asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, 
Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme 
sähköverkon toimivuudesta ja sen uudistamisesta kumppaniyhtiöittemme kanssa. 
Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen.

www.elenia.fi

Fennovoima, A615

Fennovoima on ydinenergiayhtiö, joka perustettiin suomalaisten yritysten tarpeisiin. 
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos tuottaa valmistuttuaan noin kymmenyksen Suomen 
sähköstä, päästöttömästi ja luotettavasti. 

www.fennovoima.fi

Fingrid Oyj, A918

Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä joka hetki ja fingridiläiset näkevät 
työnsä vaikutuksen yhteiskunnassa ja ihmisten päivittäisessä arjessa. Työn sisältö, 
itsenäiset työtehtävät ja me-henki tekevät Fingridistä yhden Suomen parhaista 
työpaikosta! 

www.fingrid.fi

Hydac Oy, A1011

HYDAC tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä hydrauliikan, au-
tomaation ja teollisten sovellusten maailmassa vahvan yhdessä tekemisen hengessä. 
Asiakkaidemme tyytyväisyys on toimintamme perusta, tavoitteemme ja menestysteki-
jämme. Kun asiakkaamme voi hyvin, niin voimme mekin.

www.hydac.fi

RE
KRY

 REKRY



TOTUUS
JA TEHTÄVÄ

– ILMASTO LÄMPENEE JA TEKOJA 
TARVITAAN NYT.

Merkittävin syy ilmastonmuutokseen ovat fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. 

Ydinvoima on yksi parhaista keinoista ratkaista ongelma. 
Se on tehokas tapa tuottaa suuri määrä energiaa 

päästöttömästi ja luotettavasti.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on maailman tärkein asia. 
Haluatko olla osa ratkaisua: fennovoima.fi/rekry

Fenno_rekry_147,5x210.indd   1 05/10/2018   13.50



KPA Unicon, E604 

Olemme suomalainen perheyhtiö ja jo vuodesta 1990 olemme olleet kansainväli-
sesti puhtaan, uudistuvan energian edistäjä ja puolestapuhuja. Haluamme näyttää 
tietä tulevaisuuteen. Luomme, uudistamme, vuorovaikutamme ja johdamme. Tule 
mukaan tuottamaan hyvää energiaa! 

www.kpaunicon.com

Peikko Finland Oy, E614

Peikko on vuonna 1965 perustettu lahtelainen perheyritys. Valmistamme betonilii-
toksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Ratkaisumme ovat 
laadukkaita, turvallisia ja innovatiivisia, ja tekevät rakentamisesta helpompaa, no-
peampaa ja turvallisempaa. Investoimme laajasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

www.peikko.fi

Somotec Oy, A523

Somotec Oy on 35 vuoden historiansa aikana kehittänyt vahvan markkina-aseman 
kovahitsaustuotteiden, korjaushitsauksen, juotteiden, panssarilevyjen ja ruostumatto-
man teräksen peittausaineiden johtavana asiantuntijana Suomessa. Ammattitaitoinen 
henkilökunta ovat keskeinen voimavaramme. Tarjoamme mielenkiintoisen työpaikan 
ja positiivisen urakehitysmahdollisuuden.

www.somotec.fi

Sulzer Pumps Finland Oy, A912

Sulzer tunnetaan maailmanlaajuisesti pumppaus- ja sekoitusteknologian asiantunti-
jana. Valmistamamme pumput, sekoittimet ja kompressorit on suunniteltu toimimaan 
niin prosessiteollisuuden, voimalaitosten kuin kunnallisen ja yksityisen veden ja 
jäteveden käsittelyn vaativissa olosuhteissa.

www.sulzer.com
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Valmet, A204

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja 
kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tarjoamme sinulle dynaamisen ja 
monimuotoisen työyhteisön, johon kuuluu yli 12 000 työkaveria ympäri maailman. 
Globaali yhtiö mahdollistaa runsaasti erilaisia urapolkuja!

www.valmet.com

VEO Oy, A104 

Be powered every day, come work at VEO. 
VEO is an energy expert offering electrification and automation solutions for 
power production, transmission, distribution and usage. We deliver solutions for the 
hydropower, wind, oil & gas and thermal power sector as well as for industries and 
the substation market. We are active on the international market. We are a highly 
appreciated employer, who offers challenges and the opportunity to work with 
international projects. 

We are recruiting. Check open positions: 
www.veo.fi/careers

Vertex Systems Oy, A113

Tule kehittämään Vertexiä! Jo yli 18 000 käyttäjää suunnittelevat Vertexin ohjelmis-
toilla älykkäämpiä koneita ja laitteita tai energiatehokkaampia taloja 37 maassa eri 
puolilla maailmaa. Haluatko kehittää tulevaisuuden suunnitteluratkaisuja? Etsimme 
tiimiimme vahvistusta, koska nyt kasvamme vauhdilla - myös kansainvälisesti.

www.vertex.fi

VTT, E610 

VTT is one of the leading R&D&I organisations in Europe. We pave the way to the fu-
ture by developing new smart and sustainable technologies, services and solutions. 
We go beyond the obvious and work together with our customers and co-operation 
partners to turn global challenges into opportunities.

www.vttresearch.com



Tule 
Valmetille 
töihin! 
Vieraile ständillämme A204 ja 
kuule uramahdollisuuksistamme!

Lue lisää rekrytointisivuiltamme:

Valmetille 

A204 ja 
kuule uramahdollisuuksistamme!

Lue lisää rekrytointisivuiltamme:

Tutustu myös messualueen ohjelmaan

Startup-kilpailu
12:00 Kilpailijoiden pitchaukset
13:10 Kilpailun voittajan julkistaminen
Voittajalle luvassa 10 000 €

Innovaatiopaneeli 
13:30-15:00
Kasvaako energia-alan yritysten innovaatio- 
kyvykkyys Suomessa muun maailman  
tahdissa? Järjestäjä: VTT

Keynote: Kim Väisänen 
12:40-13.10
Start up -sijoittaja, tietokirjailija, tuttu 
TV-ohjelma Leijonan luolasta.

Keynote: Risto Linturi
15:00-15.30
Tulevaisuustutkija, teknologiaguru Risto 
Linturi: 2020-luvun radikaalit teknologiat - 
energian tuotannon ja kulutuksen murros

Messuohjelma netissä: energiamessut.fi/ohjelma

TO 25.10
Energia
360-lavalla



Messut avoinna:
ti 23.10. klo 9-17
ke 24.10. klo 9-17
to 25.10. klo 9-16

Rekry-kumppanit messualueella
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away

Andritz, A604

Arnon, A821
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Fingrid Oyj, A918

Hydac Oy, A1011

Somotec Oy, A523

Sulzer Pumps Finland Oy, A912

Valmet, A204VEO Oy, A104

Vertex Systems Oy, A113
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Startup

Ohjelmalava 
Energia 360

Tuulivoima

Elenia Oy, E321

AX-Suunnittelu, E319

Uudet teknologiat
Älykkäät ratkaisut

Bioenergia
Kiertotalous
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