Henkilöstö - strateginen investointi? -kirjan
julkistamistilaisuus 21.8.2020
Aika:
21.08.2020 klo 08.30 - 10.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 21.08.
Maailma, maailman politiikka ja toimintaympäristö muuttuvat koko ajan kiihtyvällä
vauhdilla, ja epävarmuustekijät lisääntyvät. Vaikutukset koskevat niin yksityistä kuin
julkistakin sektoria. Olemmeko riittävän ketteriä ottamaan muuttuvan tilanteen
huomioon ajoissa? Osaammeko ennakoida ja varautua organisaatiossamme
tarvittavien strategisten osaamisten ja kyvykkyyksien painopisteiden muutoksiin?
Mistä löydämme uuden tilanteen vaatimat osaajat? Mitä teemme henkilöille, joiden
osaaminen ei enää vastaa organisaation tarpeita?
Parhaille osaajille on ottajia. Kuka onnistuu saamaan heidät? Paraskin strategia voi
toteutua vain ihmisten avulla. Osaammeko oikeasti ajatella henkilöstön strategisena
investointina? Näihin kysymyksiin annetaan vastauksia tässä kirjassa.
Teoksessa on esimerkkejä niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioista,
jotka ovat onnistuneet toteuttamaan merkittäviä muutoksia, joissa henkilöstö on
huomioitu strategisena investointina. Tästä näkökulmasta kirjassa esitellään OP
Ryhmä, Business Finland, Kela, Suomen Lähetysseura, Gapps, Panostaja ja
Ilmarinen. Voisitko kenties saada näiden organisaatioiden esimerkeistä ideoita oman
organisaatiosi muutosmatkalle?
Ohjelma:
8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.00 Tilaisuuden avaus
• Tervetuloa, Taina Parviainen, tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari
9.10 Kirjailijapuheenvuoro: Onko henkilöstö strateginen investointi?
• Kirjailijat Markku Kaijala ja Riitta Tolvanen
9.30 Paneelikeskustelu henkilöstöstä strategisena investointina ja niistä
toimenpiteistä, jotka ovat toimineet tai jotka olisi pitänyt jättää tekemättä.
Paneelissa mukana:
• henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi, OP Ryhmä
• kehittämispäällikkö (työ- ja organisaatiokulttuuri) Tuula Soukkanen, Kela
• henkilöstöjohtaja Sami Ärilä, Ilmarinen
• CEO Kasper Pöyry, Gapps Oy
Paneelin fasilitaattorina toimii Senior Partner Lauri Sipilä, Pro-Source Oy.
10.00 Kysymyksiä ja vapaata keskustelua
Tilaisuuden jälkeen kirjaan voi tutustua kauppakamarin myymälässä.

Hinta:
Tilaisuus on maksuton
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Peruutusehdot:
Ilmoitathan aina etukäteen, jos et pääsekään paikalle. Varaamme paikan ja ohjelman
mukaiset tarjoilut kaikille ilmoittautuneille, joten ilmoittamalla esteestä hyvissä ajoin
mahdollistat osallistuminen jollekin toiselle ja vähennät ruokahävikkiä.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

