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HENRY ry on henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten verkosto, jonka tavoit-
teena on luoda parempaa työelämää, edistää vuoropuhelua ja kannustaa 
uudistumiseen. Olemme Suomen suurin ja tunnetuin HR-alan ammatillinen 
verkosto, jossa jaetaan ja kehitetään omaa ammattiosaamista. 

Edistämme suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä kehittä-
mällä työyhteisöjen tuloksellisuutta, hyvinvointia ja uudistumiskykyä. Toi-
mimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä henkilöstöammattilaisten 
verkostoissa. 

Tarjoamme lähes 3 000 aktiiviselle jäsenillemme uudistuvaa ja innovatiivista 
osaamista, hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä ainutlaatuisia jäsenetuja. 

Tule mukaan huipulle!

Koe uudistunut

Tilaa demo
& tutustu

sympa.fi

Henkilöstöjohdon ryhmä 
HENRY ry

Pohjoisesplanadi 33 A, 3. krs
00100 Helsinki

Puh. 09 682 9020
Puhelinajat tiistaisin klo 10–12 
ja torstaisin klo 13–15.

Kasva kanssamme

henry@henry.fi
www.henry.fi
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Järjestämme jäsenillemme viikoittain mielenkiintoisia 
jäsentilaisuuksia. Erittäin pidettyihin tapahtumiimme 
kuuluu mm. asiantuntijaseminaareja, tietoiskuja ajan-
kohtaisista aiheista sekä yritysvierailuja. 

Vuosittainen päätapahtumamme HRx kerää henkilöstö-
alan ammattilaiset yhteen inspiroitumaan, verkostoitu-
maan ja saamaan alan uusimmat tiedot ja työkalut. 
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Verkostojen verkosto
Teema- ja alueverkostot

HENRYn jäsenet ovat osaavia HR-ammattilaisia ja noin 70 
hengen joukko ympäri Suomea on mukana järjestämäs-
sä erilaisia tapahtumia joka vuosi. Teemaverkostot ovat 
valitun teeman ympärille kokoontuneita aktiivisia ryhmiä, 
joiden tavoitteena ja yhdessä oppiminen ja jäsenten väli-
nen vuorovaikutus. 
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Alueverkostoja on kaikissa suurimmissa kaupun-
geissa ja ne muodostavat HENRYn valtakunnallisen 
toiminnan ytimen. Alueverkostot tarjoavat aktiivisen 
ammatillisen yhteisön ja erilaisia tapahtumia ympäri 
Suomea.

Verkostoitumista ja osaamisen jakamista tukee 
HENRYn jäsenilleen tarjoama uudenlainen sähköinen 
verkostoitumisalusta. 

HENRY Fellows

Ylimmälle HR-johdolle tarkoitettu HENRY Fellows tarjoaa 
ainutlaatuisen ammatillisen verkoston kokeneille ja 
vaativissa HR-tehtävissä toimiville henkilöille. 

HR-alan työpaikat

Kun etsit uusia haasteita tai uusia osaajia niin HENRYn 
kautta löydät kiinnostavimmat HR-alan työpaikat ja par-
haat osaajat. HENRYssä tekijät ja työt kohtaavat.
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Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi voi hakea henkilöstön johtamis- ja 
kehittämistehtävissä tai asiantuntijatehtävissä toimiva 
henkilö, jolla on yliopisto- tai korkeakoulututkinto. 
Jäsenyys on henkilökohtainen.

Kannatusjäsenyys

Myös yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäse-
niksemme ja tukea hyvää suomalaista henkilöstötyötä. 
Kannatusjäseneksi liittyvän organisaation henkilöstö voi 
osallistua jäsenhinnalla maksullisiin tilaisuuksiimme, ja kaksi 
organisaation yhteyshenkilöä saa henkilöjäsenten edut. 

Lue lisää osoitteessa www.henry.fi/jasenyys.

Oppilaitosjäsenyys yliopistoille ja 
ammattikorkeakouluille

Opiskelijat pääsevät mukaan HENRYn ammatilliseen 
verkostoon, mikäli oma oppilaitos on liittynyt HENRYn 
oppilaitosjäseneksi ja opinnot liittyvät henkilöstö-
johtamiseen. 

Pro gradu -kilpailu

Vuosittaisessa, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa 
järjestetyssä pro gradu –kilpailussa palkitsemme vuoden 
parhaan henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu 
–tutkimuksen. 
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Jäsenemme saavat monia rahanarvoisia ja hyödyllisiä etuja. Etujen myötä voit 
lisätä ammattiosaamistasi ja pysyt ajan tasalla henkilöstöalan uusista tuulista. 
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Jäsenyys
kannattaa
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Etujamme:

• Suomen suurin henkilöstöalan ammattilaisten verkosto
• maksuttomat jäsentilaisuudet
• jäsenetuhintaiset yhteistyötilaisuudet Suomessa ja ulkomailla
• Skillhive-palvelualusta, jossa voit kerätä asiantuntijoiden parven avuksesi ja 

keskustella kollegojen kanssa sinua askarruttavista aiheista. Sieltä löydät myös 
tapahtumien esitysmateriaalit.

• TrainEngage- verkkokoulutusympäristö
• omat henkilökohtaiset jäsensivut, johon kertyy osallistumisien perusteella oma 

koulutusrekisterisi
• verkostoitumista tukeva jäsenmatrikkeli, josta löydät kollegat 
• säännölliset jäsentiedotteet
• Työn Tuuli –julkaisu
• Telma-lehti
• lukuisat jäsenedut ja -alennukset
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Euroopan parasta työelämää

Työelämä 2020-hanke haastaa työpaikat kehittämään 
toimintaansa ja toimintatapojaan niiden omista lähtö-
kohdista. Tavoitteena on, että yhä useammalla työpai-
kalla on avoin, uudistumista ja kehittämistä tukeva kult-
tuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan 
yhteistyössä. Yritysjohto koostuu huippuammattilaisista, 
ja yritysten toiminta on hallittua ja ennakoivaa. Uuden 
teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaas-
ti. Yritykset luovat uusia työpaikkoja ja kehittymisen 
mahdollisuuksia. 
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Työhyvinvointia kehittämässä

Henkilöstöteko-kilpailu on HENRYn ja Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteinen hanke, jol-
la kannustamme työpaikkoja kehittämään työelämän 
laatua. Palkitsemme vuosittain organisaatioiden sisäisiä 
kehittämishankkeita, jotka ovat parantaneet henkilöstön 
työhyvinvointia ja organisaation liiketoimintaa. 

Kilpailun palkinto, 10 000 euroa, on tarkoitettu organi-
saation sisäisiin, työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin. 
Palkinnon lahjoittaa Ilmarinen. 
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Olemme aktiivisesti mukana työelämää ja työhyvinvointia kehittävissä hankkeissa. Olemme haluttu ja 
ammattitaitoinen kumppani hankkeiden toteuttamiseen ja teemme yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja työelämän kehittäjien kanssa.
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PAREMPAA 
TYÖELÄMÄÄ, 
OLE HYVÄ.

Työkykyjohtamiseen satsaaminen 
on tuottava investointi. Hyvinvoiva 
henkilöstö tekee tutkitusti
parempaa tulosta.

Tutustu paremman työelämän 
työkaluihin – niillä rakennamme 
yrityksellesi menestystä, 
tuottavuutta ja työkykyä. 

ilmarinen.fi/johtaminen
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HENRY is the most attractive arena for HR professionals 
with almost 3000 individual members and more than 
100 corporate members.  

We pride ourselves for being the network of net-
works, having activities across Finland through our 
local branches, and embracing all aspects of people 

HENRY – the most attractive HR arena in Finland
management through our thematic chapters in Helsinki 
metropolitan area. We are the forerunners in providing 
digital services to our members through eHENRY plat-
form. We believe that the knowledge, competencies 
and ideas are vested with our members and each year 
more than 70 active HENRY members are organising 
and coordinating our professional networking events. 
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Keväällä 2016 avattu Oppia.fi kokoaa eri alojen 
parhaiden toimittajien 
- verkkokurssit ja eLearning-materiaalit
- luokkakoulutukset
- asiantuntijatapahtumat ja aamiaisseminaarit  
- webinaarit ja eKirjat

helposti ja luotettavasti saatavillesi.

Oppia.fi-verkostoon kuuluu yli 40 
yrityskumppania. 

Oppimisen verkkokauppa

Oppia.fi

HENRY – the most attractive HR arena in Finland
Our annual flagship event HRx, co-organised together 
with the leading provider of events and trainings for 
professionals in Finland, brings together HR executives 
as well as national and international top speakers and 
influencers. HRx offers a premium meeting place for HR 
executives and the most interesting and relevant service 
providers.

In Helsinki area we organise weekly seminars/webinars in 
order to bring the latest insights and hands-on experiences 
on different topics relevant to HR professionals.

HENRY is a desired partner in different research and 
development projects and we are a recognised dissemina-
tor due to our large network and communication channels. 
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HENRY is a member in several international and global associations and 
networks active in human resources management, training and development.

International
co-operation
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Jokaisen osaamisella on merkitystä. Yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan
selviytyminen on kiinni meidän jokaisen panoksesta. Osaaminen takaa kilpailukyvyn. 

Opiskele työn ohessa alansa huippujen opastuksella tai kouluta henkilöstöäsi yrityksellesi 
yksilöllisesti suunnitelluilla valmennusratkaisuilla. 94 % asiakkaistamme suosittelee meitä. 

Löydä sinäkin koulutuksesi: markinst.fi

SINÄ. 

KUKA VASTAA SIITÄ, 
MITEN SUOMELLA MENEE?
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www.aditro.fi

HENKILÖSTÖHALLIN
TO

järjestelmäratkaisut

PALKKAHALLIN
TO

järjestelmäratkaisut 

ja ulkoistuspalvel
ut

Seuraa  meitä:
@AditroSuomi


