Keski-Suomen ELY-keskus kutsuu

Arjen apua yrityksen tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää yhdessä Keski-Suomen Työelämä 2020 -verkoston kanssa
iltapäivätilaisuuden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemoista. Tilaisuus on suunnattu pk-yrittäjille ja
työelämän kehittämisestä kiinnostuneille neuvontatahoille.
Tähän Millä tavoin henkilöstön hyvinvointi kytkeytyy yrityksen menestykseen? Voiko tuottavuuden kehittäminen
olla muutakin kuin kulujen ja henkilöstön vähentämistä? Millaisten työkalujen avulla sekä yrittäjä että
työntekijät voisivat paremmin ja tulosta syntyisi entistä tehokkaammin?

Aika
Paikka

Tiistaina 3.5.2016 klo 12.00 – 16.00
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Laajavuorentie 30,Jyväskylä

Ohjelma
Klo 11.30

Ilmoittautuminen alkaa

Klo 12.00

Tilaisuuden avaus
Ylijohtaja Pasi Patrikainen, Keski-Suomen ELY-keskus

Klo 12.10

Tuottavuus, mitä se on ja miten se liittyy työhyvinvointiin?
HTT Marko Kesti, Lapin yliopisto

Klo 13.40

Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta - yritysesimerkkejä projektista
Projektipäällikkö Marianne Ekonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Klo 14.10

Kahvitauko

Klo 14.40

Työkaluja yrittäjän työhyvinvointiin
Kehittämispäällikkö Helena Palmgren, TTL

Klo 15.10

Tuottavuutta metsästämässä, miten?
Aapo Varis, Konsulttijohtaja, Yritystaito group Oy

Klo 15.40

Hyvät eväät eteenpäin, Yritysten kehittämispalvelut
Kehittämispäällikkö Pirjo Suhonen, Keski-Suomen ELY-keskus

Klo 16.00

Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton osallistujille. Tervetuloa!
Pyydämme ilmoittautumiset 26.4.2016 mennessä tästä linkistä
Lisätiedot ja mahdolliset peruutukset: Pirjo Suhonen 0295 024 601

Keski-Suomen ELY-keskus kutsuu

Esiintyjien esittelyt:
Hallintotieteen dosentti Marko Kestillä on yli 10 vuoden kokemus kansainvälisestä
teollisuudesta sekä konsultoinnista. Hän on väitellyt tohtoriksi Lapin Yliopistossa
Hallintotieteiden tiedekunnassa aiheenaan organisaation hiljaisen tiedon
hyödyntäminen suorituskyvyn parantamisessa. Kesti on jatkanut akateemista tutkimusta väitöstyön jälkeen ja toimii apulaisprofessorina henkilöstötuottavuuden
tutkimusohjelmassa.

Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta hyvinvoivasta yrityksestä –projekti auttaa
keskisuomalaisia pk-yrityksiä kehittymään muutoskyvykkäiksi organisaatoiksi, mm.
monialaisella asiantuntijatiimillä, henkilöstöä osallistamalla, jotta saamme kaikkien aivot
käyttöön. Tarvitsemme hyvinvoivia ja hallitusti kasvavia pk-yrityksiä! Projektia rahoittaa
ESR ja Keski-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja: http://www.jamk.fi/fi/tutkimus-jakehitys/projektit/muka/muka/ Projektipäällikkö, KTT Marianne Ekonen kehittää pkyrityksiä erityisesti johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Lisäksi hän on tutkinut mm.
johtamisuria, esimiestyötä 24/7 organisaatioissa ja fasilitoivan johtajuuden merkitystä
liiketoiminnan ja hyvinvoinnin rakentajana.

Tekniikan tohtori Helena Palmgrenilla on pitkä kokemus yrittäjien ja pienten yritysten
työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittämisestä ja tutkimuksesta. Hän on paneutunut erityisesti naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintakäytäntöjen tutkimukseen
sekä toteuttanut kehittämishankkeita naisyrittäjyyden edistämiseksi. Helena Palmgren
on väitellyt pienten yritysten johtajuudesta Aalto yliopistossa. Hän toimii
kehittämispäällikkönä Työterveyslaitoksessa johtaen useita yrittäjyyden ja pienten
yritysten hyvinvointiin liittyviä valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä
tehden kansainvälistä yhteistyötä ko. aihealueissa.

Aapo Varis, insinööri amk, on toiminut yli 20 vuoden ajan kansainvälisten
organisaatioiden osto- ja materiaalihallinnon johtotehtävissä. Tuottavuuden kehittäminen oman organisaation ja palveluja tarjoavien kumppaneiden toimesta ovat hänelle
tuttua vuosien varrelta. Ihmisten viihtyminen työympäristössä ja tehokkaat prosessit
tarjoavat mahdollisuuden saavuttaa hyvä asiakaskokemus ja tuottavuus. Näiden
elementtien tukeminen ja kehittäminen ovat avainasemassa tuottavuuden
metsästämisessä.

Yritysten kehittämispalvelut on TEMin ja ELY-keskusten yhdessä kehittämät
palvelut pk-yrityksille. Tuetut palvelut ovat nopea apu pk-yrityksen nykytilan ja
kehittämissuunnan kartoittamisessa sekä esim. talouden, tuottavuuden,
henkilöstön ja johtamisen kehittämisessä: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

