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Mitä tapahtuu 

todella? 
- 30 vuotta organisaatioilmiöiden ja vuorovaikutuksen 

näkyväksi tekemistä      

 

Organisaatiodynamiikka FINOD ry on perustamisestaan 16.4.1984 lähtien pyrkinyt lisäämään 
ymmärrystä ja yhteisöllistä kuuntelua organisaatioiden dynaamisiin, vuorovaikutuksellisiin 
prosesseihin, yksilöllisiin kokemuksiin ja intersubjektiivisiin suhteisiin liittyen. Nämä lähtökohdat 
ovat tänään merkityksellisempiä kuin koskaan. 

Tervetuloa juhlaseminaariimme!  

 

OHJELMA 4.2.15 klo 13.00 – 16.00 

 
Juhlaseminaarin avaus ja tervetulotoivotus 
 
”Euroopan paras Työelämä 2020”  

- hankejohtaja Margita Klemetti TEM 
 
” Changes, shifts and transformations in the Tavistock 
tradition and OD paradigm over the last decades” 

- Frances Abraham, Principal Consultant and 
Researcher, The Tavistock Institute 

 
“Yksilö organisaatioiden murroksissa” 

- professori Jouko Lönnqvist, Helsingin yliopisto 
 
Kiitos! 
 
Kahvitarjoilu 

 

 

 

Organisaatiodynamiikka FINOD ry on tieteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää 
organisaatioiden dynamiikan tutkimusta ja luoda edellytyksiä sen soveltamiselle sekä edistää 
jäsenkuntansa ammatillista kehittymistä alalla. FINODin teoreettinen mielenkiinto on 
kohdistunut erityisesti psykodynaamisen ja systeemisen organisaationäkökulman yhdistämiseen.  

 

 

 



 

 

Mitä tapahtuu todella? 

- 30 vuotta organisaatioilmiöiden ja vuorovaikutuksen 
näkyväksi tekemistä 

 

Juhlaseminaarin alustajien esittely 

 

Työelämä 2020 hankejohtaja Margita Klemetti, TEM: ”Tulevaisuuden ennustaminen on 
mahdotonta. Muuttuvia tekijöitä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Kohtaamme asioita, joihin 
emme omilla päätöksillämme tai teoillamme pysty vastaamaan. Sen sijaan voimme asettaa 
itsellemme tavoitteita, joita kohti kulkea. Lisäksi voimme kehittää toimintatapamme niin, 
että nopeat suunnan tarkistukset ovat mahdollisia. Voimme vaihtaa polkuja ilman että 
edessämme päämäärä häviää. Näin rakennamme hyvää huomista!” Hankkeen tavoite on 
nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa.  
www.tyoelama2020.fi  

 

Frances Abraham, Principal Consultant and Researcher, The Tavistock Institute. Frances 
Abraham works with people encountering surprising change or apparently irreconcilable 

difficulties and dilemmas internally or in cross-boundary working. She brings an action 

research framework to collaborating with clients in learning through reflection on action and 
exploring its consequences, drawing on challenges to deepen understanding of options. This 
involves helping clients surface often tacit issues they face using discourse analysis, 
conversational routines and dialogic intervention. A specialist in organisational design, her 
practice is informed by her original educational background in political philosophy and practice 
in action research, sociotechnical systems and systems psychodynamics at The Tavistock 
Institute of Human Relations where she has worked since 1976.   

   

Helsingin yliopiston psykiatrian emeritusprofessori Jouko Lönnqvist tunnetaan parhaiten 
menestyksekkäistä ja uraauurtavista väestö- ja yksilötason tutkimuksista, jotka käsittelevät 
yleisimpiä mielen sairauksia kuten masennusta, alkoholin väärinkäyttöä ja psykooseja sekä 
itsetuhokäyttäytymistä. Professori Lönnqvist on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia, 
viimeisimpänä niistä Pohjoismainen kansanterveyspalkinto hänen kansainvälistä tunnustusta 
saaneista tutkimuksistaan. Jouko Lönnqvistillä on laaja henkilökohtainen kokemus 
organisaatioiden johtamisesta sekä johdon kehittämisestä ja konsultoinnista.  

 

 

Juhlaseminaarin hinta 

 

Juhlaseminaarin hinta on 40 euroa +alv 24 %. 

Hinta sisältää ohjelman mukaisen sisällön 
sekä tarjoilun. Osallistumismaksu 
laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

 

Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautumiset 23.1.15  mennessä 
verkkolomakkeella osoitteessa 
www.finod.fi. Ilmoittautumiset ovat sitovia eikä 
peruutuksia hyvitetä. 
 

 

http://www.tyoelama2020.fi/
http://www.finod.fi./

