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TIEDOLLA JOHTAMINEN JA TULEVAISUUS
Aika: 7.11.2017 klo 8.45–14.15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta-rakennus, L304, Keskussairaalantie 4,
Jyväskylä
Onko oikea ja luotettava tieto oikeaan aikaan oikeassa päätöksentekotilanteessa? Tiedon avoimuus ja räjähdysmäinen lisääntyminen sekä
laskentatehon ja analytiikan kehitys haastavat tiedolla johtamista. Tietoa
tarvitaan yhä nopeammin, tiedosta täytyy saada irti yhä useampia näkökulmia
eikä menneisyyteen pohjautuva kuva enää riitä – tarvitaan ennakoivaa tietoa.
Samalla kun monialainen tieto mahdollistaa laajemman ymmärryksen
organisaatiosta, ympäristöstä ja ilmiöistä, kohtaamme haasteen erottaa oikea
tieto väärästä.
Tiedolla johtaminen ei ole vain harvojen ja valittujen, vaan meidän kaikkien
juttu! Tule osallistumaan.
Ilmoittaudu foorumiin 31.10.2017 mennessä:
https://my.surveypal.com/KStulevaisuusfoorumi-7.11.2017
Foorumin www-sivut: http://bit.ly/1SwccAA
Foorumiin mahtuu 150 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuus on maksuton, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä (no-show)
laskutetaan 50 euroa.

#kstulevaisuus

Foorumin järjestää Keski-Suomen tulevaisuusryhmä.
Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Kari Pirinen
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala

kari.pirinen@keskisuomi.fi
kirsi.mukkala@keskisuomi.fi

p. 040 595 0008
p. 040 595 0002

strategiapäällikkö Eija Heinonen

eija.heinonen@ely-keskus.fi

p. 0295 024 658

(mahdolliset peruutukset)

TIISTAINA 7.11.2017

OHJELMA
8.45–9.15

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15–9.30

Avaus
Maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto
Puheenjohtaja Petri Salminen, Keski-Suomen Yrittäjät

9.30–10.10

Tulevaisuuden yhteiskuntaa johdetaan tiedolla
Tutkimusjohtaja Harri Laihonen, Tampereen yliopisto

10.10–10.35

Millä tiedolla johdetaan? Oikean tiedon tunnistaminen ja viestintä
Päätoimittaja Pekka Mervola, Keskisuomalainen

10.35–11.15

Tieto tulevaisuuden sotessa
Teema-asiantuntija Pia Heikkurinen, Sitra

11.15–12.10

Lounas (omakustanne)

12.10–12.50

Biotuotetehdas: Tiedon merkitys investointipäätöksessä ja onnistuneessa
suurprojektissa
Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Groupin biotuotetehdas

12.50–14.00

Tiedon ja intohimon kohtaaminen johtamisessa
—Päivän puheenvuorojen herättelemänä kohti tulevaisuutta
Tarinateatteri Storia esittää

14.00–14.15

Päätössanat ja kahvi
Ohjelman juontaa Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy.
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PUHUJAT
Harri Laihonen

Harri Laihonen toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hän on työskennellyt it-alalla ja väitellyt terveysjärjestelmän
tietovirroista. Hänen tutkimustyönsä on keskittynyt palvelutuotannon
tuloksellisuuden johtamiseen sekä erityisesti tiedon rooliin organisaatioiden
menestymisen kannalta.

Pekka Mervola

Pekka Mervola on sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja vuodesta
2008 alkaen. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta
vuonna 1995. Mervola aloitti toimittajan uransa Keskisuomalaisessa.
Väli-Suomen Media Oy:n ensimmäisenä tuottajana ja toimitusjohtajana hän
toimi 1997 – 2000 sekä Sanomalehti Karjaisen päätoimittajana 2001 –
2002 ja vastaavana päätoimittajana 2002 – 2008.

Pia Heikkurinen

Pia Heikkurinen on viestinnän, verkostojen ja kansainvälisten asioiden
ammattilainen. Hän työskentelee Teema-asiantuntijana Uudistumiskyvyn
puolesta ja valmistelee Sitralle uusia avainalueita. Pia puhuu mielellään
terveydenhuollon tulevaisuudesta ja erityisesti intohimostaan palauttaa
genomitiedosta saatavia hyötyjä kansalaisille.

Timo Merikallio

Timo Merikalliolla on yli 30 vuoden kokemus erilaisista tuotannon ja johdon
tehtävistä Metsä Groupissa. Ennen siirtymistään biotuotetehdasprojektin
luotsaajaksi hän työskenteli Metsä Fibren Rauman sellutehtaan johtajana.
Merikallio on opiskellut diplomi-insinööriksi Otaniemessä. Vapaa-ajan
harrastuksiin lukeutuu kotimaanmatkailu välillä Äänekoski–Rauma.

Tarinateatteri Storia

Tarinateatteri Storia on jyväskyläläinen tarinateatteri, jonka ryhmäläisille
yhteistä on halu kuulla, jakaa ja kertoa tarinoita ja tehdä teatterin keinoin
maailmasta pikkuisen parempi paikka. Tarinateatteri on improvisaatioon
perustuvaa soveltavaa teatteria, jossa näyttelijäryhmä ja muusikko ohjaajan
johdolla tekevät näkyviksi tapahtuman teemaa ja sieltä nousseita ajatuksia.

