
MIIA KÄMÄRÄINEN

Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen

Tietojohtaminen ry:n hallituksen 

puheenjohtaja 2023–2024

TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2022 3 

TIETOJOHTAMISEN VUOSI 2022 lähenee loppuaan ja on aika muistella 
kuluvaa vuotta. Tietojohtaminen ry juhlii tänä vuonna 75-vuotistaival-
taan. Olemme seuranneet yhdistyksen matkaa vuodesta 1947 tähän 
päivään. 

Tietojohtaminen ry:n historian viittäkymmentä ensimmäistä vuotta 
kuvaa taitavalla tavalla Tiina Poisalon (1997) kokoama historiikki* 
vuosilta 1947–1997, jonka julkaisi silloinen Tietopalveluseura (nykyisin 
Tietojohtaminen ry). Tänä vuonna julkaisemme seuraavat 25 vuotta 
sisältävän jatkokertomuksen. Historiikissä kuvaamme mm. tiedon 
hyödyntämiseen käytetyn teknologian kehittymistä sekä tietoasiantunti-
joiden tehtävien ja roolien muuttumista ajan pyörteissä. Tiedon merkitys 
yhteiskunnan kehityksen vauhdittajana on yhä suurempi ja nopeampi. 

Vuosi 2022 toi tullessaan mahdollisuuden juhlistaa 75-vuotisjuh-
lavuotta Ritarihuoneella Helsingissä. Ohjelmassa oli upeita tarinoita 
vuosien varrelta sekä katsanto tulevaisuuteen musiikin ja juhlaillallisen 
kera. Live-tapaamiset ovat yksi yhdistystoiminnan parhaita puolia niin 
kokemusten vaihtoon kuin vanhojen ja uusien tuttujen tapaamiseen. 
Ensi vuonna tulemme lisäämään jäsenistömme toivomia verkostoitu-
mistapahtumia, mutta toki myös tarjoamme mahdollisuutta osallistua 
tapahtumiin etäyhteydellä. 

Vaikuttamisen, verkostoitumisen ja kasvun tiellä 

Tietojohtaminen ry jatkaa näkyvästi tietojohtamisen vaikuttamisen 
ja verkostoitumisen tiellä, tuottaen jäsenistöllemme mahdollisuuksia 
tietojohtamisen osaamisen vahvistamiseen, esillä olemiseen ja yhteisen 
tiedon jakamiseen. Vaikutamme aktiivisesti verkostoitumalla, kuulumal-
la kansallisiin hankkeisiin ja kansainvälisiin toimijoihin (IFLA Pohjois-
maat), annamme lausuntoja sekä viestimme erilaisissa kanavissa, kuten 
oman lehtemme kautta, somessa, jäsenkirjeillä ja tapahtumien kautta. 
Kasvamme hankkimalla uusia henkilö- ja yhteisöjäseniä sekä jatkamme 
yhteistyötä organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. 

Luotettavan tiedon hankinnan, tiedon käsittelyn sekä erilaisten jär-
jestelmien osaamisen tarve tulee lisääntymään ja laajenemaan, samoin 
tarve vaativampaan analyysitiedon tuottamiseen. Tietojohtaminen ja 
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pääkir joitus

Päämääränä on lisätä 
organisaatioiden kyvykkyyttä  

luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

* Lähde: Poisalo, Tiina (1997). Lähdeluetteloista tietoverkkoihin. Tietopalveluseura 50 vuotta. Tampere.

tiedolla johtaminen ovat yhteisiä asioitamme, niitä 
tietoja jakamalla ja katsomalla tulevaisuuteen 
saavutamme kollektiiviset tavoitteemme. Yhdis-
tyksen Tietoasiantuntija-lehden kuluvan vuoden 
artikkeleista ja blogikirjoituksista käy hyvin esiin 
tietojohtamisen moninaisuus – päämääränä on 
lisätä organisaatioiden kyvykkyyttä luoda arvoa 
tiedolla ja osaamisella. 

Kiitos lukijamme tästä vuodesta ja osallisuudes-
tanne 75-vuotisjuhlavuoteemme. 


