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Suomi100:n tärkein teollisuustapahtuma MPD saa huippunimet puhujiksi  

Kun ”loska lentää” Slushin myötä Helsingissä, Suomi voi jo iloita huippunimistä 

kesän kynnyksellä itsenäisyyden juhlavuoden tärkeimmässä teollisuustapahtumassa 

MPD:ssä Tampereella. Manufacturing Performance Days 2017, saa maailmanluokan 

puhujia sekä ulkomailta että kotimaasta Tampereelle. Karl-Heinz Land, Ralf-Michael 

Franke, Henrik Ehrnrooth ja Kimmo Alkio edustavat kaikki tahoillaan ehdotonta 

huippuosaamista ja alojensa huippuyrityksiä. 

MPD järjestetään Tampereella 29.-31.5.2017. Teema on Towards Outcome Economy, 

”Kohti Tulostaloutta”. Satavuotisen Suomen juhlavuoden kunniaksi MPD:stä on tulossa 

profiililtaan ainutlaatuisen korkea. MPD:llä on nyt ilo julkistaa ensimmäinen joukko 

huipputason puhujia: 

Karl-Heinz Land tunnetaan ”Digitaalisena Darwinistina”, jonka johtama neuland on juuri 

arvioitu Saksan parhaaksi brändiksi teollisuuden 4.0-konsultoijana. Land on Euroopan 

näkyvimpiä asiantuntijoita ja keskustelijoita digitaalisuuden vaikutuksista. Land oli 

nostamassa Oraclea pienestä yrityksestä jättiläiseksi ja korostaa digitaalisen vision 

merkitystä yrityksen kasvulle esimerkkeinään sekä Apple, Microsoft että Oracle. 

Ralf-Michael Franke on johtanut vuodesta 2014 Siemensin Factory Automation –

yksikköä, joka alan johtavana toimittajana muovaa globaaleja automaatiomarkkinoita ja 

trendejä. Franken visio teollisuusautomaation kehityssuunnista on vaikuttanut siihen, että 

yhtiön automaatioratkaisut ovat perusta myös digitalisoitumiselle aina teollisuus 4.0 –visioon 

asti. Franke oli kehittämässä Amberg-tehdasta, jossa digitalisoituminen on viety huippuunsa. 

Kimmo Alkio on toiminut Tieto Oyj:n toimitusjohtajana heinäkuusta 2011. Alkiolla on pitkä 

kokemus sekä kotimaisten että kansainvälisten teknologiayhtiöiden johtotehtävistä. Ennen 

Tietoa Alkio työskenteli mm. F-Securen toimitusjohtajana sekä johtajana Nokia 

Networksissa. Alkio on uudistanut Tietoa rohkeasti ja vienyt yritystä digitaalisten palvelujen, 

teollisen internetin, terveydenhuollon ratkaisujen ja pilvipalvelujen suuntaan. 

Henrik Ehrnrooth on toiminut KONE Oyj:n toimitusjohtajana huhtikuusta 2014. Sitä ennen 

Ehrnrooth työskenteli yhtiön talousjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 2009. 

Ehrnrooth on Suomen johtavia teollisuusvaikuttajia, jolla on lukuisia luottamustehtäviä 

teollisuuden avainasemissa. Ehrnrooth työskenteli aiemmin mm. Goldman Sachsilla 1998–

2009, viimeksi johtajana yrityksen investointipankkitoiminnassa. 

MPD:n järjestää DIMECC Oy:n johtamana Suomen digitalisoituvan valmistavan 

teollisuuden ekosysteemi. Lue lisää: www.mpdays.com 
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