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KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY
FÖRENINGEN FÖR FÖRETAGSEKONOMISK FORSKNING RF

KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY on toiminut vuodesta 1931 lähtien.

Yhdistyksen tarkoituksena on

edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta

ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin

toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä

Tutustukaa yhdistyksen toimintaan Internetsivuillamme www.yhdistys.com.

Kauppatieteellinen yhdistys ry yhdistys@hse.fi
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 4. kerros www.yhdistys.com
00101 HELSINKI

Kauppatieteellinen yhdistys ry
c/o Hanken/Jan Antell
PL 479
00101 HeLsinki

Puheenjohtaja Tapio Reponen
Toiminnanjohtaja Jan Antell

puhelin 040 352 1384
fax 09-4313 3393

tapio.reponen@tse.fi
jan.antell@hanken.fi
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KUTSU Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä-tapahtumaan

SUOMI LUOVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ
– JOHTAMISEN HAASTEET

Kauppatieteellisellä yhdistyksellä on ilo kutsua Teidät kahdeksatta kertaa jär-
jestettävään Visiopäivään. Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 28.1.2009
alkaen kello 14.00 Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen No-
kia-salissa (Sali B–200), osoite Runeberginkatu 14–16, 00100 HELSINKI.
Tarkempi ohjelma on viereisellä sivulla. Tämän vuoden visiopäivässä pohdi-
taan designia yhteiskunnallisen systeemimuutoksen tekijänä.

Seminaari järjestetään korkean tason kutsuseminaarina. Se on tarkoitettu lä-
hinnä yritysten ja muiden elinkeinoelämän organisaatioiden ylimmälle johdolle
sekä yliopisto- ja korkeakouluopetuksesta vastaaville. Myös Liiketaloudelli-
sen Aikakauskirjan lukijoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
Ilmoittautumiset osoitetaan yhdistyksen toiminnanjohtajalle Jan Antellille kes-
kiviikkoon 21.1.2009 mennessä. Puhelin 040 352 1384, faksi (09) 4313 3393,
sähköposti jan.antell@hanken.fi. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia (kat-
so www.yhdistys.com/toiminta).

Tervetuloa!

Hyvää loppuvuotta!

Marraskuun 12. päivänä 2008

Tapio Reponen
Kauppatieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja

PS. Kerrothan Visiopäivästä ja yhdistyksen muusta toiminnasta ystävillesi ja
muille henkilöille, joiden arvelet olevan kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta.
Tämä on mitä otollisin ajankohta liittyä jäseneksi! Internetosoitteesta
http://www.yhdistys.com/toiminta.htm löytyy yhteenveto yhdistyksen viime
vuosien tapahtumista.
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KAUPPATIETEELLISEN YHDISTYKSEN KAHDEKSAS VISIOPÄIVÄ keskiviikkona 28.1.2009
kello14.00 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN Nokia-salissa (B200, Runebergink. 14–16)

SUOMI LUOVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ – JOHTAMISEN HAASTEET

Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa erikoistumisen ja osaamisen avulla. Innovatiivisuutta on
pidetty itsestään selvänä lähtökohtana suomalaisen elinkeinorakenteen kehittämisessä. Eräänä mah-
dollisuutena on hyödyntää designia yhteiskunnallisen systeemimuutoksen tekijänä luomalla aivan uu-
denlaisia ajattelutapoja. Kyse on kyvystä hahmottaa ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Suomi voi
silloin olla aidosti globaalinen edelläkävijä luovien ratkaisujen käyttöönotossa.

Tämän vuoden visiopäivillä pohditaan mahdollisuuksia laajentaa ja hyödyntää designiin perustuvia
ajattelumalleja yhteiskuntamme kehittämisessä. Teemaa tarkastellaan johtamisen näkökulmasta ja
johtamisen haasteena. Asiantuntijaesitelmien ja vuorovaikutteisen keskustelun kautta haetaan jälleen
uusia ajattelun malleja.

Seminaari järjestetään korkean tason kutsuseminaarina. Se on tarkoitettu lähinnä yritysten ja muiden
elinkeinoelämän organisaatioiden ylimmälle johdolle sekä yliopisto- ja korkeakouluopetuksesta vas-
taaville. Ilmoittautumiset yhdistyksen toiminnanjohtajalle Jan Antellille keskiviikkoon 21.1.2009 men-
nessä. Puhelin 040 352 1384, faksi (09) 4313 3393, sähköposti jan.antell@hanken.fi. Muutokset oh-
jelmaan ovat mahdollisia (katso www.yhdistys.com/toiminta).

OHJELMA

14.00–14.10 Visiopäivän avaus: Pitää tehdä riittävän vaikeita asioita!
Kauppatieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja,
rehtori Tapio Reponen, Turun kauppakorkeakoulu

14.10–14.50 Innovaatiostrategian haasteet
Johtaja Esko Aho, Nokia Oyj

14.50–15.30 Design ja systeeminen muutos
Professori Marco Steinberg, Harvard Design School ja Sitra

15.30–15.40 Lyhyt jaloittelutauko

15.40–16.20 Johtamisen haasteet nopeasti muuttuvassa maailmassa
Toimitusjohtaja Matti Alahuhta, Kone Oyj

16.20–17.00 Johtamisen haasteet julkisella sektorilla
Alivaltiosihteeri Juhani Turunen, Valtiovarainministeriö

17.00–17.30 Luovuuden koulutus – menestyksen avain
Rehtori Hannele Hyvönen, TaiK

17.30 Visiopäivän päätös
Puheenjohtaja Tapio Reponen

n. 17.45 Keskustelu jatkuu cocktail-tilaisuudessa Nokia-salin aulassa.

Tervetuloa!


