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Tietojohtaminen ry:n hallituksen terveiset
Tietojohtaminen ry:n vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti ja tar-
mokkaasti. Monta rautaa on nyt tulessa. Se kertonee sitoutuneesta 
ja innostuneesta yhdistystoiminnasta. Hallituksessa olemme jaka-
neet tehtäväalueet yhdistyksen keskeisten tavoitteiden läpiviemi-
seksi. Hallitustiimimme, kuten jäsenistömmekin, koostuu tietojohta-
misen ja -alan huippuosaajista. On ilo työskennellä kanssanne. 

Hallituksen on myös aika vastata jäsenten toiveisiin ja palaut-
teisiin, jotka saimme viime vuoden lopulla tehdyn jäsenkyselyn 
myötä. Käynnistämme uudelleen työryhmätoimintamme. Julkis-

hallinnon tietojohtamisen 
työryhmä aloitti tammi-
kuussa, ryhmää vetää 
erityissuunnittelija Timo 
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”Meistä jokainen on tietojohtaja!

” Tehdään tiedolla taitoa. ” Tieto rakentuu vuorovaiku-
tuksessa ja tietojohtamisen 
vahvuus on verkostoissa.

” Tiedosta tulosta.

Hakala Helsingin kaupungilta.  Muutosjohtaminen tietoalalla ja di-
gitaalisessa toimintaympäristössä -työryhmä käynnistyy keväällä. 
Tätä ryhmää vetää toimitusjohtaja Tarja Eloranta KM Futuresta. Jos 
olet kiinnostunut osallistumaan työryhmiimme, laita viestiä info@
tietojohtaminen.com. Voit esittää toiveita myös muista työryhmis-
tä ja jos olet halukas perustamaan uuden työryhmän, ole siinäkin 
tapauksessa yhteydessä.

Laajennamme tapahtumatarjontaamme tänä vuonna myös niin 
ilmaisten tilaisuuksien, verkostoitumistapahtumien kuin koulutus-
tilaisuuksienkin muodossa. Saat selvää lisäarvoa olemalla jäse-
nemme. Seuraa jäsenkirjeitämme ja sivustoamme www.tietojoh-
taminen.com ja innosta myös kollegasi ja organisaatiosi mukaan 
toimintamme. Jo nyt kannattaa laittaa kalenteriin tietojohtamisen 

Hallituksen varapuheenjohtajat 

YHDISTYKSEN KUULUMISIA
Jo nyt kannattaa laittaa kalenteriin 
tietojohtamisen verkostojen tapaaminen 
11.5.2020 Työ 2.0 Labissa. 

Kevät huipentuu teemaseminaariimme: 
Tietojohtaminen nyt 6.5.2020! 
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”Sekin, että ei tiedä, on tieto.

” Tulevaisuutta tehdään  
tiedolla ja tunteella.

” Ei väkisin, mutta  
väsyttämällä.

” Tieto jakaa maailman,  
viisaus tekee siitä kokonaisen.

verkostojen tapaaminen 11.5.2020 Työ 2.0 Labissa. Pienessä 
maassamme on jo monta tietojohtamisen verkostoa, mikä kertonee 
asian tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Nyt yhdessä eri verkosto-
jen eri toimijoiden kanssa olemme päättäneet kääriä hihat ylös ja 
miettiä, miten voimme lisätä vaikuttavuutta ja saada sanomamme 
kuulumaan yhteistyön kautta.

Koulutustarjonnassamme on tietojohtamisen perusteita, sosi-
aalisen median vaikuttamista, avoimen datan hyödyntämistä ja 
julkisen hallinnon tietojohtamisen tilannekuvaa. Kevät huipentuu 
teemaseminaariimme: Tietojohtaminen nyt 6.5.2020! Osallistu ja 
ole ajan hermolla.

Toisiltamme oppiminen ja tiedon sekä osaamisen jakaminen on 
toimintamme kulmakiviä. Muistathan, että kanavamme ovat sinua 

Asiantuntijajäsen

varten. Voit kirjoittaa lehteemme, blogiimme, some-kanaviimme, toi-
mia alustajana tai kouluttajana, järjestää verkostoitumistapaamisia. 

Yhdessä olemme enemmän.  
Tehdään Suomesta tietojohtamisen kärkimaa!

Reija Helenius
Tietojohtaminen ry:n hallituksen  

puheenjohtaja 2019–2020

” Tiedosta päätös.


