Henry Keynote -puheenvuorot
8.45 – 9.00 Salit 1, 2, 3
Tapahtuman avaus
HENRY ry, hallituksen puheenjohtaja Margita Klemetti
9.00 – 9.45 Salit 1, 2, 3
Leaderful, not Leaderless. Leadership
without Hierarchy – Learnings from the
First Human Societies

13.00 – 13.45 Salit 1, 2, 3
Henkilöstöjohtaminen –
avain Euroopan kilpailukyvylle?

• Do we need bosses?
• Back to basics: Humanity’s first model for
leadership.
• Are there leaderful organisations in today’s
society?

• Eurooppalaisen työmarkkinajärjestelmän tila,
vahvuudet ja haasteet
• Henkilöstöjohtamisen uusi tuleminen –
Perusasioiden unohdettu merkitys
• Mistä tulevat huomisen osaajat – Eurooppa osana
maailmantaloutta

Karl-Erik Sveiby
Professor, Hanken School of Economics, Helsinki

Jussi Itävuori
Executive Vice President, Human Resources, EADS N.V.		

			

Prof. Karl-Erik Sveiby is often described
as one of the “founding fathers” of
Knowledge Management. In his first book,
Kunskapsföretaget, he explored how to manage
the rapidly growing Knowledge Companies.
It inspired the “Scandinavian movement” in
Knowledge Management in both research and
practice. Today he is Professor at Hanken School
of Economics in Helsinki and consultant to corporations worldwide.

Jussi Itävuori, 54, kauppatieteiden maisteri Vaasan
Kauppakorkeakoulusta, on toiminut Kone Oyj:ssä 1982 –
2001, josta toistakymmentä vuotta henkilöstöjohtajana
ja johtoryhmän jäsenenä. European Aeronautic Defence
and Space Company (EADS) henkilöstöjohtaja vuodesta
2001 ja johtokunnan jäsen vuodesta 2003. Toimipaikka
Pariisissa ja Munchenissä. EADS on euroopalainen ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuskonserni, joka työllistää
noin 120.000 työntekijää. EADS on mm. Airbusin ja
Eurocopterin emoyhtiö.
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15.30 – 16.15 Salit 1, 2, 3
Something old, something new,
something borrowed, something blue
• Perinteitä: miten tunnistaa ja ehkäistä
riskejä työterveydenhuollossa?
• Uutta: miten hyödyntää voimavaroja ja
tarttua uusiin mahdollisuuksiin?
• Lainattua: miten hahmottaa
työhyvinvointi-investointien hyödyt?
• Sinisiä ajatuksia tulevaisuuden työstä
Harri Vainio
Pääjohtaja, Työterveyslaitos		

Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Harri Vainio on toiminut Työterveyslaitoksen
pääjohtajana 1.11.2003 alkaen. Aiemmin hän
on työskennellyt mm. WHO:n kansainvälisessä syöväntutkimuslaitoksessa (IARC) ja
Karolinska Institutetissa professorina, alana
terveysriskien arviointi. Harri Vainio on kirjoittanut yli 500 tieteellistä raporttia ja lukua
toksikologian, molekyyli-epidemiologian,
riskinarvioinnin, ehkäisevän onkologian sekä
ehkäisevän lääketieteen aloilta.
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