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TIEDON ASIALLA
Tietojohtaminen ry edistää tiedon hyödyntämistä organisaatioiden ja ihmisten menestystekijänä niin päätöksenteossa
kuin yhteiskunnan toiminnassa. Jäseniämme ovat tiedon ja
tietojohtamisen parissa toimivat yksityishenkilöt, yritykset ja
yhteisöt sekä alaa opiskelevat.

misen tulevien ammattilaisten koulutuksen kehittämiseksi ja
järjestämme omia koulutuksia sekä jäsenillemme että muille
tietoalasta ja tietojohtamisesta kiinnostuneille.

Haluamme olla mukana tekemässä Suomesta aineettoman
pääoman kehittämisen ja tietojohtamisen kärkimaata. Annamme lausuntoja, teemme oppilaitosyhteistyötä tietojohta-

Olemme toimineet vuodesta 1947 ja ajan vaatimusten myötä
muuntuneet tietosisältöjen hallinnan tukijasta tietojohtamisen
kehittäjäksi ja edistäjäksi.

Julkaisemme Tietoasiantuntija-lehteä sekä blogia.

Mitä on tietojohtaminen?
Tiedon merkitys yhteiskunnan tilannekuvan luotaajana
sekä toisaalta sen kehityksen vauhdittajana on jatkuvasti suurempi. Tietojohtamisen keinoin huolehdimme
tiedon saatavuudesta, analysoinnista ja jakamisesta
sekä sen säilymisestä organisaation hallussa.

Tietojohtamisen kautta edistetään organisaation tavoitteiden saavuttamista ja kilpailukykyä hyödyntämällä organisaation aineetonta pääomaa. Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatioita tietotarpeiden tunnistamisessa
ja tiedon hallintaa edistävien prosessien luomisessa.

pengon.fi

Strateginen
tietojohtaminen

Menesty tietojohtajuudella.

Liiketoiminnan analytiikka
Visualisointi ja
havainnollistaminen

MONIPUOLISTA TOIMINTAA
Yksi toimintamme tavoitteista on vahvistaa jäsentemme ammatillista
osaamista ja asemaa sekä tukea verkostoitumista. Tarjoamme ajankohtaista tietoa tietojohtamisen menetelmistä sekä mahdollisuuden
vaikuttaa alan kehittymiseen.

Toimintaamme kuuluvat muun muassa
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Koulutukset, seminaarit ja tietoiskut
Jäsentilaisuudet
Työryhmät
Yritys- ja organisaatiovierailut
Verkostojen luonti
Projektit

www

Katso tulevat koulutukset
nettisivuiltamme:
www.tietojohtaminen.com/koulutus

TIEDONHALLINTA JA SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Tradenomi (ylempi AMK)
Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta
tiedätkö, millaista on tiedon saatavuus, löydettävyys
ja hyödynnettävyys? Miten prosessit ja tiedonohjaus
liittyvät laadukkaaseen tiedonhallintaan?
Suomessa ainutlaatuisessa tiedonhallinnan ja sähköisen
arkistoinnin YAMK-koulutuksessa opit kehittämään
käytännönläheisesti sekä omaa työtäsi että organisaatiosi
toimintaa tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla.

Tähtää
korkeammalle!

• Kesto 2-3 vuotta
• Monimuoto-opiskelu
• Opiskelupaikka Mikkeli

xamk.fi/tiedonhallinta

Tietojohtaminen ry
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki
info@tietojohtaminen.com
www.tietojohtaminen.com

Liity jäseneksi osoitteessa

www.tietojohtaminen.com

LIITY JOUKKOON!

Henkilöjäsenille tarjoamme
→→ Tietoasiantuntija-lehden
→→ Koulutukset edullisemmalla jäsenhinnalla
→→ Mahdollisuuden vaikuttaa julkaisukanavissamme (artikkelit
Tietoasiantuntija-lehdessä ja blogit nettisivuillamme)
→→ Erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet alan
ammattilaisten kesken
→→ Tukea oman ammatillisen osaamisen vahvistamiseen
→→ Näkyvyyttä kanavissamme (jäsenesittelyt)

Yhteisöjäsenille tarjoamme
→→ Mahdollisuuden vaikuttaa julkaisukanavissamme (artikkelit
Tietoasiantuntija-lehdessä ja blogit nettisivuillamme)
→→ Näkyvyyden nettisivuillamme
→→ Tietoasiantuntija-lehden
→→ Maksuttoman mainospaikan Tietoasiantuntija-lehdessä
(1 kpl/vuosi)
→→ Henkilökunnalle edullisemmat hinnat yhdistyksen
koulutuksiin
→→ Mahdollisuuden hankkia organisaatiokohtainen
KoKo-kortti, jolla saa yhden osallistujapaikan kaikkiin
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin
vuoden ajan
→→ Tukea tietojohtamisen tunnetuksi tekemiseen omassa
organisaatiossa ja sidosryhmille
→→ Erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet

• www.jssuomi.fi

Yhdistyksemme jäseniksi ovat tervetulleita kaikki tietoalan toimijat.
Henkilöjäseniksi voivat liittyä tietoalalla työskentelevät ja siitä
kiinnostuneet sekä alaa opiskelevat. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä
yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat edistää tietojohtamista sekä
tiedon käyttöä ja hyödyntämistä omassa toiminnassaan ja yhteiskunnassa.

Tietojohtamisen DI-ohjelma ainoana Suomessa
– jo 20 vuotta Tampereella – 100 % työllistyminen

Tietojohtamisen tutkimusryhmä NOVI

– monipuolisesti tutkittua tietoa, ratkaisuja ja osaamista yhteiskunnan eri toimijoiden
päätöksenteon tueksi. Yhdessä.
Haluatko tietää lisää?
Näppäile hakukoneeseen ”Tietojohtaminen” tai ”Novi” ja ”Tampere”

Ihminen
ratkaisee.

