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Esipuhe

Hyvä Lukija

Tämä teos kertoo Tietojohtaminen ry:n toiminnasta 
25-vuotisen ajanjakson 1997–2022. Tietojohtaminen 
ry:n nimi on muuttunut ajan haasteiden myötä tuona 
aikana siten, että jakson alkaessa yhdistyksen nimi oli 
Tietopalveluseura ry, sen jälkeen Tietoasiantuntijat ry 
ennen nykyistä Tietojohtaminen ry nimeä. Alun perin 
vuonna 1947 perustettu yhdistys oli nimeltään Suo-
men Kirjallisuuspalvelun Seura.

Liityin itse Tietopalveluseuran jäseneksi 1980-luvun 
alussa. Sain paljon uusia verkostoja sekä kollegoja ja run-
saasti uutta osaamista. Kiinnostuin toiminnasta niin 
paljon, että myöhemmin toimin yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä, puheenjohtajana sekä toiminnanjohtajana.

Vuonna 1997 ilmestyi yhdistyksen historiikki: ”Lähde-
luetteloista tietoverkkoihin. Tietopalveluseura 50 vuot-
ta”. Yhdistyksen ensimmäiset viisi vuosikymmentä oli-
vat yhteiskunnallisesti erittäin vaikuttavia. Yhdistyksen  
iskulause: Oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan,  
levisi laajalle elinkeinoelämään ja tiedon hyödyntämi-
sen tärkeys ymmärrettiin laajasti yhteiskunnassa.

Me tietojohtamisen ammattilaiset olemme aina ym-
märtäneet tiedon merkityksen ja arvon. Olemme tuot-
teistaneet ja jalostaneet dataa informaatioksi ja edel-

leen tietämykseksi ja näkemykseksi.  Vasta Internetin 
kautta tieto resurssina tuli konkreettisesti suuren ylei-
sön tietoon. 

Viime vuosituhannen lopulla kävimme yhdistyksen 
piirissä arvokeskustelua ja kirjasimme yhdistyksellem-
me arvot. Yhdessä valmentajan kanssa pohdimme nii-
tä tekijöitä, jotka olivat saaneet eri aloilla toimivat, kor-
keasti koulutetut ihmiset toimimaan päätyönsä ohessa 
yhdistyksen hyväksi vapaaehtoistyön periaatteella. Ar-
vot olivat ammattietiikka, verkostoituminen, ammatillinen 
kehittyminen ja vaikuttajuus. Lisäksi kaikkia näitä yh-
disti viides arvo, yhdessä tekemisen ilo. Uskon, että nä-
mä samat arvot ovat kantaneet myös kaikki nämä uu-
den vuosituhannen alkuvuodet. Nyt voisi olla aika päi-
vittää arvot sekä kirjata ja viestiä ne tulevaisuuden toi-
minnan varmistamiseksi.

Tiedontäyteisiä lukuhetkiä historiikkimme parissa!

Pirjo Kainu
Tietojohtaminen ry
historiatoimikunnan puheenjohtaja
toiminnanjohtaja 2005–2016
hallituksen puheenjohtaja 1997–2000
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Aikajana
2022
Tietojohtaminen ry 75 vuotta

2018
Tekoäly

2012
Tietoalan ja tietojohtamisen neuvottelukunta aloittaa

2004
Ala pirstaloituu

2020
Digiloikka webinaareihin ja etätyöhön

2014
Big Data

2016
Yhdistyksen nimeksi Tietojohtaminen ry

2010
Tieto tarvitsee johtajan

2002
Tietopäivät käynnistyvät

2000
Kansainvälinen yhteistyö vireää

2021
Tutkittu tieto haastaa valetiedon

2017
Tietojohtaminen ry 70 vuotta

2011
Sosiaalinen media nousee keskusteluun

2007
Tietoasiantuntijat ry 60 vuotta

2009
Taantuman taklaaminen tiedolla ja sosiaalinen media

2005
Yhdistyksen nimeksi Tietoasiantuntijat ry

2003
Tiedon luotettavuus ja etiikka vahvasti esillä

1997
Tietopalveluseura ry 50 vuotta
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”1990-luvulla Internet mullistaa alaa. Samoihin aikoihin yritykset ryhtyvät kohdistamaan 
säästötoimia tietopalvelutoimintoihinsa. Kysytään, tarvitaanko informaatikkoja, kun ohjel-
mantuottajat ovat tehneet tiedonhaun helpoksi ja tietolähteen kaikkien ulottuville.”  Näin ker-
too Tietopalveluseuran vuonna 1997 julkaisema yhdistyksen 50-vuotishistoriikki, ja jatkaa: 
”Informaatikon rooli muuttuu yhä enemmän tietokonsultiksi, joka pystyy luomaan uusia sisäl-
töjä ja tietojärjestelmiä. Informaatikot halutaan nähdä myös analyytikkoina, joiden tehtävänä 
organisaatiossa on toimittaa yhä jalostuneempaa tietoa. Täten informaatikkojen ammattitai-
toon ja koulutukseen kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia.” (Poisalo Tiina 1997, Lähdeluette-
loista tietoverkkoihin. Tietopalveluseura 50 vuotta. Tampere.)

Mitä tulevat vuodet toivatkaan tullessaan? Tapahtumista kertovat yhdistyksen tuottama 
asiakirja-aineisto, oma lehti (vuoteen 2004 saakka Tietopalvelu, sen jälkeen Tietoasiantunti-
ja) ja toiminnassa mukana olleet henkilöt.

Tieto tulee kaikkien ulottuville
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Tietojohtaminen ry:n 75-vuotisjuhlagaalaan Ritarihuoneen juhlasalissa osallistuu runsas vierasjoukko. Kuvat: Susanna Mikander.

Yhdistyksen 75-vuotisjuhlagaalaa vietetään Ritarihuoneella 7.9.2022 
laajan juhlavierasjoukon voimin. Yhdistyksen puheenjohtaja Reija Helenius 
korostaa juhlapuheessaan, että tiedon ammattilaisen on kuljettava koko 
ajan askel edellä pystyäkseen auttamaan muita yhteiskunnan toimijoita 
hyödyntämään tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.  Näin yhdistys on 
toiminut koko historiansa ajan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen tuo tilaisuuteen valtiovallan 
tervehdyksen. Muita juhlapuhujia ovat Olli-Pekka Rissanen valtionvarain-
ministeriöstä ja professori Harri Laihonen Itä-Suomen yliopistosta.  

Tietojohtaminen ry 75 vuotta 
vuonna 2022
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Maljannosto kunniajäsenille, Sauli Laitiselle ja Pirkko Taskiselle. Musiikista vastasi Postel Lepe Duo. Trumpetissa Rafael Postel ja 
kitarassa Héctor Lepe.

Tiedon Taitaja -tunnustuksen saavat professori Otto Toivanen (oik.)  
ja projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto Aalto yliopistosta. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen tuo juhlaan valtiovallan 
tervehdyksen. 

Juhlagaalassa palkitaan Tiedon Taitaja -tunnustuksella professori Otto Toi-
vanen ja projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto Aalto yliopistosta. Palkit-
semisen perusteina ovat ansiot Tilanne- ja Datahuone -konseptien  
kehittäjinä. Tilannehuone näytti koronaepidemian aikana 2020–2021, mi-
hin reaaliaikaisen datan hyödyntämisellä on mahdollisuudet, kun tarvittiin 
kriisiajan ajantasaista tietoa mm. koronatukien kohdentamiseen, rokote-
kattavuuden ja tartuntojen taustatekijöiden ymmärtämiseen sekä talouden 
kuvan hahmottamiseen. Tavoitteena on edelleen hyödyntää ja kehittää vi-
ranomaisten suuria datavarantoja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. 
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Vuosituhannen vaihteessa informaatikon työmäärä lisään-

tyi yleisesti ja rooli muuttui tiedonhankkijasta aiempaa enem-

män analyytikoksi ja konsultiksi, joka neuvoo loppukäyttäjiä ja 

luo "tietopankkeja", joihin hän tuottaa oikeaa sisältöä.

Kauteni oli kansainvälisesti erittäin kehittyvä ja vilkas. Seu-

ra oli jäsenenä useissa alan kansainvälisissä ja pohjoismaisis-

sa järjestöissä yhteistyössä osaamisen viejänä ja kokemusten 

vaihtajana.

Pirjo Kainu
Hallituksen puheenjohtaja 1997–2000

Tietotekniikan rooli ja sen osaaminen nousi yhdeksi tärkeäksi 

informaatikon osaamisalueeksi.

Yhteistyöverkostoja luotiin kansallisella tasolla erilaisten 

koulutustahojen kanssa, esimerkiksi Dipoli, Helsingin yliopisto, 

Tiedottajien liitto, Journalistiliitto sekä Tutkimus- ja koulutus-

keskus Palmenia.

Kauteni kohokohtia olivat Tietopalveluseuran 50-vuotis-

juhlavuosi, suuret kansainväliset tapahtumat, joita seura isän-

nöi sekä alkunsa saaneet Tieto-messut vuosina 1997–2000. 

Laajenevaa ja kansain välisesti vilkasta toimintaa

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajat vuosilta 1997–2022 syyskuussa 2022 Ritarihuoneella Tietojohtaminen ry:n 75-vuotisjuhlagaalassa. Oikealta 
alkaen Reija Helenius, Marjukka Nyberg, Marjut Kokko, Silja Kärpänniemi (Rekomaa), Pirkko Taskinen ja Pirjo Kainu. Kuva: Susanna Mikander.

Juhlagaalassa ovat paikalla kaikki yhdistyksen hallituksen puheenjohtajat vuosilta 1997–2022. 
Seuraavassa he kuvaavat tapahtumia ja tunnelmia omalta puheenjohtajuuskaudeltaan.

Hallituksen puheenjohtajien ääni
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Puheenjohtajakauteni alkoi yhdistyksen uuden, Tietoasiantun-

tijat ry -nimen käyttöönotolla ja uuden strategian valmistelulla. 

Noina vuosina pinnalla keskusteluissamme olivat mm. 

monikansallinen tietopalvelu, informaatioarkkitehtuuri ja työ-

yhteisö hyvinvointi. Uskoimme tieto- ja viestintäteknologian 

tuovan parempaa kilpailukykyä ja pohdimme, muuttaako tie-

don digitaalisuus tiedon sisältöä ja viekö tiedon viihteellisty-

minen pohjan faktalta. 

Myös tiedonhaku ja -tallennus, wikit ja blogit, ontologi-

at sekä tiedon louhinta olivat vahvasti agendalla. Yhdistyk-

Silja Rekomaa
(Kärpänniemi) 
Hallituksen puheenjohtaja 2005–2008

”Siitä puhe mistä puute”. Kirjoitin tällä otsikolla Tietopalvelu-

lehden pääkirjoituksen vuonna 2003. Siinä nostin esille tie-

don luotettavuuden ja etiikan näkökulmia. ”Samalla kun kaik-

kien ulottuvilla on tietoa tiedon kaikenlaiseen käsittelyyn, 

olemme viime vuosina ajautuneet tilanteeseen, jossa pul-

pahtelee esille väärinkäytöksiä tai vakavia puutteita tieto-

osaamisessa. Tiedon pelikentällä luistelevat niin kansalaiset 

kuin tietoammattilaisetkin ja muut asiantuntijat. Tietoyhteis-

kunnan kansalaisen osaamispakettiin tulisi kuulua teknis-

ten ja sisällöllisten perustaitojen lisäksi joka ihmisen eettiset 

säännöt ja periaatteet menettelyistä tietojen käsittelyssä ja 

Pirkko Taskinen
Hallituksen puheenjohtaja 2001–2004

Tiedon luotettavuus ja eettinen käyttö  
nousevat keskusteluun

hallinnassa siinä missä oppi jokamiehen oikeuksistakin.” (Tie-

topalvelu, 5/2003.)

Tietopäivät 2003 -tapahtumassa Radisson SAS Hesperia 

Hotellissa Helsingissä jatkoimme samalla aihepiirillä.  Päivien 

seminaarin aiheena oli ”Tiedon monet kasvot”. Avainpuhujaksi 

lennätettiin legendaarinen ulkomaantoimittaja Erkki Toivanen 

Lontoosta. Hän käsitteli uutistiedon luotettavuutta ja paljasti 

monta valeuutista. Seminaari avarsi kuulijoiden uutisten luku-

taitoa ja terävöitti totuuden arviointia. 

Totuus ja etiikka olivat myös Tietopalvelu-lehden teemoi-

na peräti kahdessa peräkkäisessä numerossa.  

Tietoasiantuntijoiden roolin jatkuva muutos vahvasti esillä

sen oman strategiatyön innostamana olivat pinnalla myös or-

ganisaatioiden sisäisen tiedon hallinta, intranetit ja tietostra-

tegiat.

Uskoimme dynaamisen tietopalvelun ja luovan tietopää-

oman kykyyn kehittää kestävää kilpailuetua välineinä muun 

muassa BI (Business Intelligence), heikot signaalit, kilpailijatie-

to ja kilpailijaseuranta. 

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuonna pohdimme tietoasian-

tuntijoiden jo muuttunutta ja edelleen muuttuvaa roolia – 

uhkia ja mahdollisuuksia.
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Puheenjohtajuuskaudeltani on jäänyt päällimmäiseksi mie-

leeni yhdistyksen ja ammattikunnan suuri tarve ja lukuisat 

toimenpiteet oman identiteetin täsmentämiseksi. Yhdistyk-

Marjukka Nyberg
Hallituksen puheenjohtaja 2013–2018

Kansainvälisyys oli puheenjohtajuuskautenani vahva trendi. 

Järjestimme kesällä 2010 Helsingissä ICSTI-konferenssin (Inter-

national Council of Scientific and Technical Information) Mu-

kana järjestelyissä olivat myös Valtion teknillinen tutkimuskes-

kus VTT ja Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Osallistujia saapui 

paristakymmenestä maasta.

Lisäksi olimme järjestämässä Helsingissä vuonna 2012 pi-

dettyä IFLA-kokousta (International Federation of Library As-

sociations).

London Online Information -tapahtumaan teimme mat-

koja, minkä lisäksi yhdistys oli mukana tapahtuman kehittä-

misessä. Tarkoituksena on muun muassa löytää tapahtumaan 

pohjoismaisia puhujia.

Kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttami-

nen toivat uusia yhteyksiä ja kokemuksia, vaikka olivat työläi-

tä. ICSTIstä jäi mieleen Microsoftin esittelemä teknologia, jolla 

puheesta saatiin käännös reaaliaikaisesti. Se oli ikään kuin pu-

helin, johon puhuttiin yhtä kieltä ja vastaanottaja kuuli kään-

nöksen toiselle kielelle. Tämä vaikutti silloin ihan tieteiskerto-

mukselta, nyt 10 vuotta myöhemmin kielentunnistaminen ja 

konekäännökset ovat arkipäivää.  

ICSTI-kuvioissa tutustuin Roberta Schafferin, joka toi-

mi Washingtonissa kongressin kirjaston oikeudellisen osas-

Marjut Kokko
Hallituksen puheenjohtaja 2008–2012

Voimaa ja inspiraatiota kotimaisista ja  
kansain välisistä verkostoista

ton johtajana. Hänen kauttaan pääsin tutustumismatkalle Wa-

shingtoniin kongressin kirjastoon ja monien virastojen ja yli-

opistojen toimintaan. 

Lontoon Online Information -konferenssissa (ehkä vuonna 

2010) Wikipedian perustaja, Jimmy Wales, puhui häshtägeis-

tä ja Twitteristä, jotka olivat tuolloin uusia asioita. Silloin ajatte-

lin, että kuvailua ja indeksointia vielä tarvitaan tiedon määrän 

lisääntyessä. Koneoppiminen on sittemmin muuttanut tätä ja 

luonnollisen kielen prosessointi on kehittynyt. 

Muistan myös yhdistyksen tilaisuuden, jossa professori Ee-

ro Hyvönen puhui ontologioista, jotka tuntuivat tuolloin kovin 

teknisiltä ja etäisiltä. Sittemmin ontologiat ovat tulleet tutuik-

si sanastotyössä.

Näitä vuosia leimasi tiedon ja sen käyttäjän roolien etsi-

minen organisaatiossa. Teknologian mahdollisuuksiin suhtau-

duttiin optimistisesti. Tieto oli avointa, helposti ja edullises-

ti kaikkien saatavilla. Tietoasiantuntijalla nähtiin olevan suuri 

rooli muutoksen toimeenpanijana ja lähteiden arvioijana.

Toiminta yhdistyksessä on ollut merkityksellistä. Kuulin 

monista teknologioista ja kehityksen uusimmista suuntauk-

sista yhdistyksen tilaisuuksissa sekä tutustuin asiantuntijoihin, 

joita muuten en olisi ehkä kohdannut.

Monipuolista yhteistyötä ja roolin hakemista

sessä pyrimme täsmentämään ja paaluttamaan sitä osaa-

mista, jonka kokoavana yhteisönä halusimme toimia. Yksi-

löiden osalta aikaa leimasi tietty epävarmuus nopean muu-
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Valetieto haastaa luotettavaa tietoa

Reija Helenius
Hallituksen puheenjohtaja 2019–2022

toksen edetessä. Tietopalveluyksiköitä siinä muodossa kuin 

ne olivat toimineet, ajettiin alas. Näistä toiminnoista olivat ai-

emmin huolehtineet erikoistuneet tietoasiantuntijat, mut-

ta nyt organisaatiot halusivat hajauttaa tiedon hallinnan suo-

raan niihin yksiköihin, jotka tietoa hyödyntävät. Digitalisaatio 

ja tiedon tulo jokaisen tietokoneeseen ja mobiiliin teki tämän 

mahdolliseksi. 

Muutosta kuvasi myös yhdistyksen nimen muuttuminen 

Tietoasiantuntijat ry:stä Tietojohtaminen ry:ksi, ja tässä muu-

toksessa jäsenemme haluttiin profiloida tietojohtamisen osaa-

jiksi, konsulteiksi ja kehittäjiksi. Tietoammattilaisten rooliksi 

määriteltiin tietojohtamisen mahdollistaminen ja sen laadun 

kehittäminen organisaatioissa.

Pyrimme kunnianhimoisten projektien kautta rakenta-

maan omaa tietojohtamisen malliamme, koska sen avulla ha-

luttiin tukea jäsenten auktoriteettia ja vaikutusvaltaa omissa 

sidosryhmissään.

Samalla tutkimme vuosien ajan tietoalan kenttää etsi-

en muita yhdistyksiä ja erikoistuneita osaamisen alueita, jot-

ka voitaisiin koota saman ”sateenvarjon” alle, mahdollisesti jo-

pa virallisina organisaatioina, joilla olisi yhteinen toimialaliit-

to. Tällaisia tunnusteluja käytiin esimerkiksi kirjasto- ja arkisto-

alan, data scientistien ja IT-asiantuntijoiden kanssa. Hankkeissa 

ei päästy konkreettisiin päätöksiin, mutta niiden avulla laa-

jennettiin kuvaa tietojohtamisesta yhteisenä nimittäjänä sekä 

tehtiin yhdistystämme tunnetuksi.

Monipuolinen yhteistyö korkeakoulujen, erityisesti niiden 

tietojohtamiskoulutuksen kanssa leimasi myös kauttani, sa-

moin käynnistetyt ammattikorkeakoulutasoiset tietojohtami-

sen kurssit. 

Datan ja siitä muodostetun tiedon määrä on lisääntynyt vauh-

dilla ja kiihtyen entisestään.  Valetieto on haastanut ja haas-

taa luotettavaa tietoa.  Teknologiamuutos on jatkuvaa tarjoten 

uusia välineitä datan keräämiseen ja analysointiin. 

Digitaalisten palveluiden käyttäjien odotukset ja toiveet 

ovat yksilöityneet. On pystyttävä tarjoamaan erilaisia palve-

luratkaisuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yksi asiakas voi halu-

ta raakadataa, toinen hyvin pitkälle jalostettua, analysoitua da-

taa. Toimintaympäristön seuranta edellyttää monien eri ka-

navien luotaamista ja myös hiljaisten signaalien tunnistamis-

ta. Asiakaskohtaamisia tapahtuu yhä enemmän virtuaalisesti, 

myös yhdistyksen toiminnot ovat yhä useimmin virtuaalisia 

(webinaarit ja tapahtumat).

Samoin kuin tietoammattilainen käsitteenä, kuten tieto-

johtaminenkin, kattaa hyvin monenlaisia tehtäviä ja ammat-

teja, myös yhdistyksemme jäsenistö koostuu eri tietoalan am-

mattilaisista. Uudet teknologiat ovat vallanneet alaa (mm. te-

koäly, koneoppiminen, virtuaalitodellisuudet) digitalisoitumi-

sen jatkuessa. Myös avoimen datan merkitys on korostunut, 

mikä luo osaltaan yhä enemmän vaatimuksia datan yhtenäi-

syydelle, käytettävyydelle ja metatiedoille. Tietosuoja, tietotur-

va ja tietotyön etiikka ovat yhä tärkeämpiä osa-alueita ja haas-

teita. Tässä kaikessa tietojohtamisen merkitys korostuu ja ny-

kyistä enemmän tarvitaan alan osaajia sekä johto- että käy-

tännön tehtävien toteutukseen. 

Ajan hermolla pysyminen, toimintakentän seuraaminen 

ja jäsenistön palveleminen vaatii yhdistykseltä jatkuvaa kehit-

tymistä ja muuntumista. Yhdistystoiminta kilpailee jäsenistä 

ja ihmisten arvokkaasta vapaa-ajasta. Toimintakaudella 2019–

2022 on palautettu takaisin yhdistystoiminnan keskeisiä muo-

toja, kuten säännöllinen koulutustoiminta ja jäsenviestintä 

huomioiden myös sosiaalisen median kanavat. Tietojohtami-

nen ry on myös aktiivinen lausuntojen antaja. Strategisena ta-

voitteena on ollut yhdistyksen hallinnon uudistaminen ja ta-

louden vakauttaminen, jossa onkin onnistuttu erinomaisesti 

aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden avulla.

Yhdistyksen voimavarana on vahva tietoalan verkosto se-

kä avoimuus ja halu kehittyä, kuten sillä on ollut koko histori-

ansa ajan vuodesta 1947.
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1997 Yhdistyksen 50. toimintavuosi

Tietopalveluseura täyttää 50 vuotta ja sen kunniaksi julkaistaan 50-vuotis-
juhlahistoriikki 1947–1997. Historiallisen tarkastelun lisäksi julkaistaan 
skenaario alan tulevaisuudesta. Skenaarion pohjalta järjestetään kevät-
kokouksen yhteyteen workshop teemalla ”Menneisyyden vangit vai tule-
vaisuuden tekijät”. 

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Pirjo Kainu, varapuheenjohtaja-
na Merja Malkki ja uusina jäseninä Armi Helenius, Tiina Koskinen ja Mari-
ta Pajulahti. 

Juhlavuosi käynnistyy vapaamuotoisella iltatilaisuudella Merita-pan-
kin museossa. Mukana tilaisuudessa nähdään keskeisiä vaikuttajajäseniä 
vuosikymmenten varrelta. 

Yhdysvaltalainen The Special Librarian Association -järjestö nimittää Me-
rita Pankki Oy:n apulaisjohtaja Tuula Salon vuoden eurooppalaiseksi erikois-
kirjastovirkailijaksi. Tietopalveluseura antaa Tiedon Taitaja 1997 -tunnus-
tuksen Työterveyslaitoksen tietopalvelukeskuksen johtaja Irja Laamaselle.

Tietopalveluseura on mukana Tilastokeskuksen ja Helsingin Messujen 
järjestämän Tieto 97 -messujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Seuralla 
on messuilla oma osastonsa. 

Vuoden kohokohta on juhlaseminaari ”Tietopalvelut tietoavaruudessa”, 
jossa esitellään tietopalvelualan tulevaisuusskenaariot. Taustatyön tekee ske-
naariotyöryhmän jatkoksi perustettu tulevaisuustoimikunta. Juhlaseminaa-
rissa dosentti Leenamaija Otala kannustaa tietopalvelussa työskenteleviä 
ammattilaisia pohtimaan urastrategioitaan, sillä elinikäisestä oppimisesta 
on tullut välttämätöntä, työura on muuttunut osaamisuraksi. Otala kiteyt-
tää asiantuntijoiden edessä olevat haasteet hehkuttamalla, että ”tietopal-
veluille on tuhannen taalan paikka uuden osaamisen edelläkävijöinä”. Par-
haimmillaan tietopalvelun työntekijät luovat uutta tietoa loppukäyttäjille.

Seuran piirissä toimii 12 työryhmää.
Seuran kansainvälinen toiminta on aktiivista:
 • Tuula Salo toimii FID:n hallituksen jäsenenä, järjestön presidentti 

on Ritva Launo 
 • Virpi Johansson toimi aktiivisena EBLIDAssa
 • Irja Laamanen on aktiivinen EUCIDIC:ssa
 • Pirjo Kainu on ECIAn yhteyshenkilö Suomessa
 • Nord I & D 98 -komiteassa on runsaasti suomalaisia edustajia sekä 

jokaisesta Pohjoismaasta oma edustajansa

Toimintaa ja toimijoita 
1997–2022
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1998 Kansainvälinen yhteistyö vahvistuu

Kuvaavaa vuodelle on kansainvälisyys. Syyskuussa järjestetään Turussa 
kymmenes yhteispohjoismainen konferenssi- ja näyttelytapahtuma,  
Nord I & D, jonka päävastuullinen järjestäjä on Tietopalveluseura.

Tapahtuman teema ennakoi vuosituhannen vaihtumista: ”Facing Infor-
mation World 2000”. Pohjoismaiden lisäksi osallistujia on Baltian maista, 
Iso-Britanniasta, Hollannista, Saksasta ja Ranskasta. Avauspuheenvuoro 
kuullaan Yhdysvalloista, kun Nord I & D:n perinteisesti käyttämä ruotsin 
kieli vaihdetaan englantiin.  

Yhdistyksen hallitus käynnistää keskustelun arvoista ja ryhtyy uuden 
strategian suunnitteluun: mitä yhdistys on nyt ja mitä sen tulisi olla tule-
vina vuosina? Käynnistetään myös oman toimintaympäristön seuranta. 
Tavoitteena on pitää jäsenistö tietoisena mm. tieto- ja viestintäteknologian 
kehityksen vaikutuksista tietopalveluihin sekä tiedon arvon merkitykses-
tä kilpailutekijänä.

Yhdistys osallistuu keskusteluun tietoyhteiskunnan kehityksestä erilai-
sissa seminaarissa ja keskustelutilaisuuksissa. Uusi tulevaisuustyöryhmä 
kommentoi kansallista Tietoyhteiskuntastrategiaa.

Kansainvälisyyden lisäksi vuoden teemana on moniosaaminen ja ver-
kostoituminen.

Vuoden Tiedon Taitaja -tunnustus myönnetään Tietopalvelu-lehdelle.

1999 Uusia tapahtumia käynnistyy

Vuoden teemana on vaikuttajuus.
Seura osallistuu yhtenä pääjärjestäjänä Tieto-99 messut -ta-

pahtumaan yhdessä Tilastokeskuksen ja Helsingin Messujen 
kanssa.

Uutena tapahtumana seura käynnistää Tietopalvelupäivät 
sekä koulutusohjelmat tietopalvelusihteereille ja -assistenteille.

Tiedon Taitaja -tunnustus myönnetään Nord I & D -konfe-
renssista vastanneelle toimikunnalle, jonka vetäjinä toimivat 
Tuula Salo ja Marie Lundmark.

2000 Kansainvälinen vire jatkuu

Vuoden teema on sisällön tuottaminen. 
Tieto-2000 -messuilla seuralla on oma seminaari ”Navigointi tietokaa-

oksessa”. 
Tietopalveluseura isännöi ECIA:n kokouksen Suomessa. Sen yhteydessä 

pidetään englanninkieliset Tietopalvelupäivät teemalla ”Local Actors need 
Global Factors”.

Seuran hallituksen puheenjohtaja, Pirjo Kainu, valitaan ECIA:n presi-
dentiksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tuula Salo vastaanottaa Tiedon Taitaja -tunnustuksen.
Kuva: Virpi Perä.
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Opiskelin Helsingin kauppakorkeakoulussa ekonomiksi ja siir-

ryin välittömästi valmistuttuani ekonomiksi työelämään. En-

simmäinen työpaikkani oli Oy W. Rosenlew Ab:n metalliteol-

lisuudessa vientisihteerinä/tehtaanjohtajan sihteerinä Poris-

sa. Vaikka hektisessä, kansainvälisessä työssä haasteita riittikin, 

halusin laajentaa osaamistani ja kehittyä edelleen työtehtävis-

säni. Aktiivisena toimijana sain vähitellen vastuulleni perustyö-

tehtävieni lisäksi yhtiön eri toimialojen nk. online-tiedonhaku-

ja sekä myös yhtiön arkistotoimen kehittämistehtäviä. Työn-

antaja hankki käyttööni jopa yhtiön ensimmäisen IBM-mikro-

tietokoneen juuri näitä online-tiedonhakuja varten. Oli aivan 

käsittämätöntä, mitkä tietovarannot aukenivat amerikkalaisis-

ta online-tietokannoista. Olihan aiemmin yhtiössä totuttu toi-

mimaan perinteisten keskuskirjastojen ja tehdasyritysten kir-

jastojen tarjonnan avulla. 

Uteliaisuuteni ja tiedonhaluni kasvoivat. Hakeuduinkin Tieto-

palveluseuran ja Teknillisen korkeakoulun järjestämälle, infor-

maatiopalvelun kurssille 1982–1983. 

Info-kurssi avasi silmäni

Informaatiopalvelun kurssin anti todella avasi silmäni sille, et-

tä työelämässä voi olla muutakin edessä kuin 40-vuotinen toi-

mistotyöputki Rosenlewillä. Ajattelin silloin, miten paljon voi-

sinkaan vielä oppia, kasvaa ja kehittyä työelämässä sekä aut-

taa osaamisellani muita kehittymään! 

Jatkoin työn ohella myös kauppatieteiden opintojani Hel-

singin kauppakorkeakoulussa ja valmistuin syksyllä 1984 kaup-

patieteiden kandidaatiksi (maisterin arvo 1986). Heti valmis-

tuttuani hakeuduin Rosenlewiltä Porista ”suurempiin ympyröi-

hin”, eli pääsin 1985 silloisen Imatran Voima Oy:n pää-

konttoriin liiketoiminnan kehittämisyksikköön Helsinkiin 

hallinnon kehittämispäälliköksi, ja myöhemmin muual-

lakin organisaatiossa johtotehtävissa. Imatran Voimas-

ta työurani jatkui johtamistehtävissä myös Metsä Tissue 

Oyj:ssä 2001–2004. Muutosjohtajana olen kansainväli-

sissä fuusioissa ja integraatioissa juurruttanut suoma-

laista johtamiskulttuuria ja yhtenäistä tapaa toimia. Työ-

maat olivat milloin Euroopassa, milloin Aasiassa. 

Imatran Voima Oy:n (sittemmin Fortum) työvuosi-

nani 1985–2001 toimin aktiivisena jäsenenä Tietopalve-

luseura ry:ssä, johon olin liittynyt jo vuonna 1982. Huip-

puhetkenä on jäänyt mieleen, kun syksyllä 1987 olin 

mm. markkinoimassa Ritva Launon kanssa Kanadas-

sa silloisessa FID-konferenssissa Suomen vuoden 1988 

FID-konferenssia. Suomen vuonna 1986 Finlandia-ta-

lossa pidetyssä FID-konferenssissa vastasin monesta 

järjestelytehtävästä. Lontoossa oli jokavuotinen infor-

Informaatiopalvelun kurssi muutti työuran suunnan

Anne Silfverberg

FID-konferenssissa Montrealissa 1987 Tietopalveluseuran ständillä.

Kuvat: Anne Silfverberg.
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maatiopalvelualan konferenssi, jo-

hon vuosittain järjestin seuran ryh-

mämatkan. Vuosien mittaan toimin 

erilaisissa Tietopalveluseuran työ-

ryhmissä, mm. kehittämässä Tieto-

palvelupäivä-tilaisuuksia.

Suomalaiset suuryritykset olivat 

tarjonneet työhöni runsaasti ”vauh-

tia ja vaarallisiakin tilanteita”, joista 

oppi paljon. Sattumoisin kuitenkin 

vuoden 2004 lopulla palatessani työ-

matkalta Saksasta luin lentokoneessa 

Helsingin Sanomia ja huomasin rek-

rytointi-ilmoituksen, jossa silloinen 

kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) 

haki osaamisen kehittämisen päällik-

köä. Ei muuta kuin hakemus sisään. 

Niinpä siirryin vuoden 2005 

alusta KTM:n palvelukseen. Kyse oli 

suuresta loikkauksesta teollisuus-

yritysmaailmasta julkiseen hallin-

toon eli epämukavuusalueelle, mut-

ta se kannatti. Paljon olisi jäänyt op-

pimatta, kokematta ja näkemättä. Ja 

vauhtia kyllä piisasi KTM:ssäkin. 

Infokurssi siis muutti totaalises-

ti elämäni ja työurani suunnan. En 

osaa tarpeeksi kiittää kaikkia kurssin 

huippuasiantuntijoita ja kollegoita ja 

tietysti kaikkia Tietopalveluseuran jä-

seniä, joilta eri yhteyksissä olen oppi-

nut valtavan paljon. Kaikki se on aut-

tanut minua työurallani eteenpäin.

2001 Työvälineet ja osaaminen 

Kansainvälinen yhteistyö on vireää seitsemän eri kansainvälisen jär-
jestön kanssa. Yhdistys tekee ryhmämatkat Nord I&D -konferenssiin 
Reykjavikiin ja London Online Information -tapahtumaan Lontooseen.

Tietopalvelupäivät pidetään syyskuussa teemoilla ”Tietoammatti-
laisen selviytymispaketti” ja ”Tulevaisuuden tietoammattilainen”. Ta-
pahtuman 2. päivä on ns. Hankintapäivä.

2002 Täsmätiedon hyödyntäminen 
päätöksenteossa

Tuula Salo osallistuu seuran edustajana Special Libraries Association 
(SLA) konferenssiin Los Angelesissa. Loppuvuodesta jälleen ryhmä-
matka London Online Information -tapahtumaan.

Tietopalveluseura järjestää seminaarin aiheesta ”Tiedon ja päätök-
senteon tuottava yhteys”. Tämä on jatkumoa tuottavuusteemaan, jos-
ta on järjestetty jo 1990-luvun alussa seminaari painottuen tiedon tal-
lentamiseen ja säilyttämiseen. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteos-
sa puhuttaa monesta eri näkökulmasta 2000-luvun alussa.   

Syyskuussa pidetään Tietopäivät 2002 -tapahtuma teemalla ”Oma 
pää – Pääoma”. Seminaarien aiheita ovat osaamisstrategian toteutta-
minen, digitaalinen ammattitaito, standardit, sopimukset ja lisenssit. 

2003 Tiedon luotettavuus ja eettisyys nousevat 
keskusteluun

Työryhmiä toimii seitsemän. Globaali tulevaisuus -työryhmä järjestää 
tammikuussa ”Tulevaisuusfoorumi Eurooppa 2020” -tilaisuuden. Uusi, 
aktiivinen Business Intelligence -työryhmä jatkaa toimintansa. Finans-
sityöryhmä ja Business-tietoasiantuntijat yhdistyvät uudeksi Finanssi- 
ja Businesstyöryhmäksi (FiBu).

Yhdistys toteuttaa ”Tiedonhausta asiakaspalveluun” 
-seminaarisarjan. Yhteistyössä Kontakti.netin kanssa 
järjestetään Dokumenttien hallinta & Tietojohtaminen 
-konferenssi marraskuussa.

Yhdistys julkaisee uusitut Internet-sivut.
UDK-luokituksen oikeudet päätetään pitää seuran 

hallussa. 
Yhdistys julkaisee alan eettiset säännöt kansainvälis-

ten sääntöjen pohjalta.

Yhdistys puhui valetiedosta ja väärästä 
vaikuttamisesta tiedolla jo vuonna 2003 
– kymmenen vuotta myöhemmin aihe 
nousee laajemmaksi ilmiöksi ympäri 
maailman. Jo vuonna 1997 yhdistys 
järjesti seminaarin tietoturvallisuudesta 
ja käsite disinformaatio oli esillä. MTV:n 
uutiset haastatteli silloista puheenjohtajaa 
Pirjo Kainua seminaarin aiheesta. 

15



Globaali London Information Online -tapahtuma eli huippu-

kauttaan 1980-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin asti. Yhdistys te-

ki useana vuonna tapahtumaan ryhmämatkan.

”Tapahtuma oli informaatikkojen Mekka. Siellä käytyään 

tiesi ’What’s hot and what’s not’”, kertoo Veli-Pekka Hyttinen, 

seuran hallituksen jäsen (2001–2004) ja varapuheenjohtaja 

(2005–2008).  

Monet alan keskeiset uutuudet lanseerattiin tässä tapah-

tumassa, esimerkkeinä CD-rom/levy, World Wide Web, näkö-

puhelin ja sähköinen kirja. Myös suomalaiset alan yritykset oli-

vat Lontoossa vahvasti esillä. Tapahtumassa käyneet yhdistyk-

sen jäsenet pitivät kotimaassa palauteinfoja.  

”Online Information -tapahtumassa kohtasivat tieto, mark-

kinat ja tietoammattilaiset”, raportoi Tietopalvelu-lehti 1/2004. 

Loppuvuonna 2003 pidetyssä tapahtumassa olivat suomalai-

What’s hot and what’s not
London Information Online  
35 vuotta tietoalan huipputapahtumana

set edustettuna noin 60 tietoammattilaisen voimin. Tapahtu-

man pääteema oli informaatioarkkitehtuuri. Seminaareissa ja 

workshopeissa käsiteltiin mm. tiedonhallinnan ohjelmistoja 

sekä innovatiivista julkaisemista. Myös internetin tiedonhaut 

ja hakukoneet ja -menetelmät sekä tulevaisuus olivat moni-

puolisesti esillä. Tietopalvelu-lehden haastattelema ammatti-

korkeakoulun kirjastossa työskennellyt osallistuja oli pannut 

merkille, että seminaarit olivat akateemisia tiedon jakamisen 

paikkoja, näyttely puhtaasti kauppapaikka, jossa visakortit vin-

kuivat. (Tietopalvelu 1/2004)

Yhdistyksen ryhmämatka London Online Information 

-konferenssiin ei toteutunut enää vuonna 2011. Seuraavana 

vuonna tapahtuma oli tullut tiensä päähän 35 tapahtumarik-

kaan vuoden jälkeen. 

Suunnitteluryhmän jäsenet Pirjo Kainu (oik.) ja Eva Gjuvsland onnistu-
neen Nord I & D -tapahtuman jälkeen Aalborgissa Tanskassa 2004.  
Kuva julkaistu Tietopalvelu-lehdessä 4/2004. Kuva: Pirkko Taskinen.

Esa Hakala ja Päivi Helander edustavat yhdistystä EUCIDIC:in seminaaris-
sa Innsbruckissa 2006. Kuva: Päivi Helander.
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2004 Päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta

Yhdistys tekee päätöksen nimensä vaihtamisesta Tietoasiantuntijat ry:ksi, 
ja uusi nimi tulee voimaan vuoden 2005 alusta alkaen. Uusi nimi heijas-
taa paremmin jäsenten ammattikuvaa. Työ on muuttunut perinteisestä tie-
topalvelutyöstä yhä enemmän tietokonsultoinnin ja tiedon analysoinnin 
suuntaan. Yhdistyksen jäsenten ammattien kirjo hipoi liki 200 nimikettä. 
Tämä kuvaa hyvin alan pirstaloitumista.

Vuoden tietoteko -tunnustus myönnetään sukellus.fi-sivustolle tiedon 
tuottajana ja välittäjänä Aasian tsunamikatastrofin aikana. 

Vuoden Tiedon Taitaja -tunnustus menee Helsingin kaupungin kirjas-
ton iGS Tietohuoltoasemalle, joka on mainio esimerkki siitä, miten verkos-
toitumalla, integroitumalla ja erilaisia tiedonhallinnan menetelmiä yhdis-
tämällä on luotu tietoyhteiskunnan oloihin soveltuva tapa hankkia ja jakaa 
tietoa. Helsingin kaupunginkirjasto oli saanut Bill ja Melinda Gatesin sää-
tiön ensimmäisen Access to Learning -palkinnon (6 miljoonaa markkaa) 
tunnustuksena työstään Internetin käyttömahdollisuuksien kehittämises-
sä vuonna 2000. 

Kevätkokous kutsuu FM Sauli Laitisen yhdistyksen kunniajäsenek-
si. Laitinen toimi VTT:n Teknillisen Informaatiopalvelulaitoksen johtaja-

na 1975–2002. Perusteluina kunniajäsenyydelle ovat ”Laitisen 
ansiokas toiminta seuran jäsenenä, tietopalvelualan aktiivise-
na kehittäjänä ja alamme sekä sen ammattilaisten kansainvä-
listäjänä”.

Tietopäivät 2004 -tapahtumassa Marina Congress Cente-
rissä, Helsingissä on 600 kävijää, joista 33 on näytteilleasetta-
jia. Teema on ”Informaatiosta integraatioon – tietoammattilai-
set yhteistyössä”. 

2005 Tietopalveluseura on nyt  
  Tietoasiantuntijat ry

Yhdistyksen uusi nimi, Tietoasiantuntijat ry, otettaan käyttöön, 
ja uutena hallituksen puheenjohtajana aloittaa Silja Rekomaa. 
Samalla yhdistyksen lehden nimeksi tulee Tietoasiantuntija.

Tietoasiantuntijat ry on mukana kesäkuussa 2005 aloite-
tussa pohjoismaisten järjestöjen yhteistutkimuksessa, jossa 
kartoitetaan tietopalvelujen tilaa, organisointia ja toimintata-
poja sekä tulevaisuuden osaamistarpeita suurissa pohjoismai-
sissa yrityksissä. 

Työssä jaksamisen näkökulmat nousevat esille yhdistyksen 
Tietoasiantuntija-lehden teemanumerossa ”Työhyvinvointi”. 
Työterveyspsykologi Hanna Savontaus kertoo, että parhaat työ-
paikat luodaan viisaalla toiminnalla. Alasta riippumatta työn-
tekijöiden jaksamiseen vaikuttavat keskeisesti työn luonne, sen 
organisointi, johtaminen sekä työntekijöiden vaikutusmahdol-
lisuudet omaan työhönsä ja kehittymiseensä. 

2000-luvun alkupuolella  
yhdistyksen jäseniä puhuttavia tee-
moja ovat verkostoituminen, digi-
taalinen ammattitaito, totuus, etiik-
ka ja osaamisen kuuluttaminen. 
Globalisaatio avaa uusia ovia ja 
mahdollisuuksia. Sähköisen ympä-
ristön kehittyminen ja Internetin tu-
lo mullistivat organisaatioita ja in-
formaatikon digitaalisia taitoja. Yh-
distyksen jäsenten osaamista tarvi-
taan ja toisaalta nähdään signaaleja 
ajasta, jolloin tietopalvelun infra-
struktuuri muuttuu. Usko maksut-
tomaan Internetiin joka kansalaisen 
työkaluna voimistuu. Samalla alkaa 
näkyä merkkejä korkeasti koulutet-
tujen tietosisällön asiantuntijoiden 
tehtävien uudelleen organisoinnis-
ta, jopa lakkauttamisesta.
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Vuosikymmeniä informaatikon työtä tehnyt Keijo Ha-
lonen antaa kollegoilleen 10 vinkkiä työstressin hal-
lintaan. Nämä vinkit ovat edelleen käyttökelpoisia: 1) 
Organisoi työsi joka aamu 2) Pyri hallitsemaan työ-
si 3) Torju ajantuhlaajat 4) Palkitse itseäsi 5) Suhtaudu 
kriittisesti työhösi ja elämään yleensä 6) Rajoita työn-
teko työaikaan 7) Pidä huolta kunnostasi 8) Ole jous-
tava 9) Sivistä itseäsi 10) Älä säästele itseäsi – elä ja 
anna palaa! 

Tiedon Taitaja -tunnustuksen saa tietoasiantunti-
ja Pirkko Romakkaniemi Valtionhallinnon tietopalve-
luyksiköstä.

2006 Yhdistys jakaa useita 
tunnustuksia  

Valtioneuvosto hyväksyy periaatepäätöksen valtioneu-
voston IT-toiminnan kehittämisestä. Päätöksellä tavoi-
tellaan aiempaa parempaa valtionhallinnon palvelujen 
laatua, tuottavuushyötyjä tietotekniikan hyödyntämis-
tä tehostamalla ja aiempaa tehokkaampaa IT-ratkaisu-
jen käyttöönottoa koko valtionhallinnossa.

Vuoden Tietourakka -kunniamaininnan saa Suo-
men Sukututkimusseuran HisKi-projekti. Lisäksi yh-
distys antaa Vuoden Tietoasiantuntija -tunnustuksen 
Tietoasiantuntijat ry:n jäsenelle, informaatikko, jul-
kaisutoimittaja Olli Mäkiselle. Mäkinen palkitaan ak-
tiivisena alan vaikuttajana, joka on kirjoittanut useita 
ajankohtaisia artikkeleita lehtiin, mm. Tietoasiantun-
tija-lehteen (kuva sivulla 37). Hän on myös luennoinut 
ahkerasti alan tapahtumissa ja julkaissut kirjan Tieteel-
lisen kirjoittamisen ABC. 

Vuoden Tiedon Taitaja -tunnustus myönnetään ra-
dioasema YleQ:n Kadonneen levyn metsästäjät -ohjel-
man metsästystiimille. (Tietoasiantuntija, 2/2006.)

Yhdistyksessä toimii edelleen monta työryhmää, jos-
kin huippuaikojen – jolloin oli 19 työryhmää – määräs-
tä on tultu alaspäin. Toiminnassa ovat seuraavat työryh-
mät: BisNetti, globaali tulevaisuus, itätyöryhmä, julki-
shallinto, sanasto- ja luokittelu, koulutus ja Tietoasian-
tuntija-lehden toimituskunta.

Kuva: Erika Alava /RPT Byggfakta O
y

Terho Rehmonen
Hallituksen jäsen 2004–2009; varapuheenjohtaja 
2007–2009 ja lehden toimituskunnan jäsen 2000–2010. 

Hallituskauteni aikana tiedon keruu ja jakaminen 

miellettiin yrityksissä ja julkishallinnossa pitkäl-

ti palveluksi ja tukitoiminnoiksi. Tuolloin 2000-luvun 

alussa puhuttiin paljon tiedolla johtamisesta – ja siitä 

muuten puhutaan samoilla termeillä edelleenkin nyt 

lähes 20 vuotta myöhemmin. Halusimme itse koros-

taa palvelun sijasta asiantuntijuutta ja osaamista, jo-

ten Tietopalveluseuran nimi muutettiin Tietoasiantun-

tijat ry:ksi. Kävimme myös keskusteluja nykyisin nimel-

lä ProCom Viestinnän ammattilaiset ry tunnetun yh-

distyksen kanssa toimintojen yhdistämisestä. Tehtävät, 

jotka päällisin puolin tuntuivat linkittyvän yrityksissä 

vahvasti yhteen, osoittautuivat kuitenkin niin erilaisiksi, 

ettei yhteistyölle löytynyt riittävästi perusteita.

Päällimmäisenä tuolta ajalta ovat jääneet mie-

leen joka vuotiset Tietopäivät ja niiden järjestelyt, eri-

laiset koulutustilaisuudet sekä osallistumiset pohjois-

maisiin ja kansainvälisiin konferensseihin Tanskassa ja 

Englannissa.

Henkilökohtaisella tasolla sain paljon ammatillisia 

yhteyksiä ja solmin useita ystävyyssuhteita. Työnanta-

ja on vaihtunut vuosien aikana, mutta toimin edelleen 

tiedon keruun ja jakamisen parissa, tällä hetkellä tutki-

mustiimin vetäjänä RPT Byggfakta Oy:ssä.
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2007 Yhdistyksen 60. juhlavuosi

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi saa teemakseen 
”Tiedolla tulokseen”. 

Tietopäivät 2007 -tapahtuma pidetään ravinto-
la Sipulissa samalla teemalla. Ohjelmassa ovat esillä 
mm. Business Intelligence liiketoiminnassa, median 
hajaantuminen, sosiaalinen web sekä tekijänoikeu-
det verkkomaailmassa. 

Tukholman I & D -konferenssissa yhdistyksellä 
on kaksi edustajaa, Veli-Pekka Hyttinen ja Pirjo Kai-
nu. Joulukuussa vuorossa on perinteinen ryhmä-
matka London Online Information -tapahtumaan. 

Vuoden Tiedon Taitaja -tunnuksen saa infor-
maatikko Jari Karjalainen Tapiola Yhtiöistä (ku-
va sivulla 23). Tietävä organisaatio -tunnustus an-

netaan puolestaan Rautaruukki 
Oy:lle ja sen johdolle. 

Nordean apulaisjohtaja Tuula 
Salo kutsutaan yhdistyksen kun-
niajäseneksi. 

Yhdistyksen lehti kertoo 
uudesta ilmiöstä, virtuaali-
konferenssista: ”Ajatelkaa, eh-
kä tulevaisuudessa kohtaam-
me ulkomaiset kollegamme vain 
virtuaalisesti, ovatko virtuaa-
likonferenssit muoti-ilmiö vai 
ovatko ne tulleet jäädäkseen?” 
(Tietoasiantuntija 1/2007.)

Tietoasiantuntijat ry:n vuosikokous pidetään toukokuussa 2007 
Kiasmassa. Kuvassa Silja Rekomaa, Esa Hakala ja Jarmo Saarikko.  
Kuvat: Helena Berg.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Veli-Pekka Hyttinen nostaa alkumaljan.

Buffet-pöydän antimien äärellä Veli-Pekka Hyttinen ja Tuula Salo.
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2008 Tietotulevaisuus, megatrendit,  
heikot signaalit ja täsmätieto

Vuoden teemana on ”Tieto ja etiikka”.
Tietopäivät 2008 -tapahtuman teemaksi nostetaan ”Tiedosta tulevai-

suus”. Seminaareissa ovat esillä tietotulevaisuus, megatrendit, heikot sig-
naalit, täsmätieto ja sosiaalinen media. Puhujina ovat mm. Mika Manner-
maa, Jyrki J. Kasvi ja Heidi Hammarsten. 

Yhdistys järjestää Assistentti-kursseja, joiden tavoitteena on oppia tie-
toasiantuntijuuden perusteita oman työn monipuolistamiseksi.

Loppuvuodesta järjestetään edelleen perinteeksi muodostunut yhteis-
matka kansainväliseen London Online Information -tapahtumaan. 

Tiedon Taitaja -tunnustuksen saa tietopalvelujohtaja, dosentti Kimmo 
Tuominen Eduskunnan kirjastosta. ”On hienoa saada tällainen vertaistun-
nustus. Se toimii motivaattorina itselle. Kun huomaa, että omalla työllä on 
ollut vaikutusta alalla, se kannustaa tulevaisuudessa eteenpäin”, kommentoi 
Tuominen Tietopäivillä saamaansa tunnustusta. (Tietoasiantuntija 5/2008)

Tietävä organisaatio -palkinto annetaan Nokia Oyj:lle tietoasiantunti-
juutta ja tietoa merkittävästi hyödyntävälle organisaatiolle. Tunnustuksen 

Tietopäivät 2008 näyttelytilaa, paikalla
parikymmentä näytteilleasettajaa.

Näyttelystä materiaalit kootaan Tietoasiantuntija-kassiin.
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Tietojohtaminen ry:llä oli erityinen asema ja merki-

tys koko työurallani kuten myös työuralleni. Aktiivinen 

osallistuminen yhdistyksen toimintaan sen hallituksessa, työ-

ryhmissä ja koulutuksissa vahvistivat sekä ammatti-identiteet-

tiä että tieto-osaamista sen kaikissa muodoissa; tietoasian-

tuntijuudesta tietojohtamiseen. Tärkeintä olivat laaja-alai-

set tiedon maailmaan avautuneet verkostot itselleni ja työ-

yhteisölleni, tiedon jakaminen yhdistyksen kollegojen kesken 

ja kaiken tämän soveltaminen oman organisaation kilpailu-

kyvyn parantamiseen.

Innostus, heittäytyminen ja yhteen hiileen puhaltaminen 

kuvaavat yhteistyötä ja sen tuloksia yhdistyksessä toimineiden 

Kirsi Tuominen
DI MBA 
Yhdistyksen hallituksen jäsen 2005–2008 sekä Tiedon 
Taitaja- ja Vuoden Tietojohtaja -tunnustusten saaja.

kollegojen kanssa. Yksi mieleenpainuva esimerkki oli ICSTI:n 

(International Council of Scientific and Technical Information) 

kansainvälisen konferenssin ”From Information to Innovation” 

järjestäminen Helsingissä vuonna 2010. Ei ollut tämän jälkeen 

ICSTI:n kokousta, jossa ei olisi muisteltu Helsingin konferenssin 

esityksiä, järjestelyjä ja oheisohjelmaa. ”Suomi maailmankar-

talle tietojohtamisen edelläkävijänä.” En yhtään ihmettele tuo-

ta jopa ylenpalttisen positiivista kansainvälistä vastaanottoa. 

Konferenssin menestyksessä oli kiteytettynä Tietojohtaminen 

ry:n arvot, yhteishenki, periksiantamaton työ ja talkoohenki. 

Yhtenä esikuvanani näiden takana haluan erityisesti mainita 

pitkäaikaisen yhdistyksen toiminnanjohtajan Pirjo Kainun. 

Kirsi Tuom
inen (oik.) ja Marjut Kokko ICSTI-tapahtu

m
ass

a 
20

10
.

vastaanottaa Senior Manager Päivi Suuronen Nokian Information Services 
-tiimistä. Tietoasiantuntija-lehti kertoo, että Suurosen tiimi toimii edelleen 
perinteisellä nimellä Information Services. Tiimi on osa Strategic Intelli-
gence -organisaatiota. Tiedonhakujen ja työkalujen ylläpidon lisäksi tiimi 
antaa opastusta asiakkaille. (Tietoasiantuntija 5/2008)

Yhdistyksen toiminnan ydintä ovat edelleen jäsenistön organisoimat 
työryhmät. Ryhmät järjestivät oman aihepiirin koulutusta, matkoja, kes-
kustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Ryhmien jäsenet osallistuvat li-
säksi kansainvälisiin kokouksiin ja raportoivat niistä ryhmien tapaami-
sissa. Toiminnassa ovat mm. Itätyöryhmä, joka osallistuu kesällä Crimea 
2008 -konferenssiin Sudakissa Ukrainassa. Myös Julkishallinnon ryh-
mä toimii aktiivisesti, samoin Tietomateriaaliryhmä. Globaalitulevaisuus-
ryhmä jakaantuu kahdeksi eri ryhmäksi: Tulevaisuus ja Kansainvälisyys.  
Myös koulutus-, viestintä- ja markkinointitoimikunta jatkavat työtään.

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan alan organisaatioissa  
(EBLIDA, EUSIDIC ja Nord l & D 2010 Advisory Committee) jatkuu myös 
aktiivisena.
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2009 Yhdistys taklaa yhteiskunnan taantumaa

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Marjut Kokko. Talouden suhdanteet 
heijastuvat myös yhdistyksen toimintaan. Vuoden päätapahtuma, Tieto-
päivät, järjestetään teemalla: ”Johda tiedolla – Taklaa taantuma!” Seminaa-
rissa pohditaan muun muassa tietoammattilaisuuden kehittämistä, tiedon 
käyttöä päätöksenteossa sekä tiedon vaikuttavuutta ja sen mittaamista. 
Tapahtuman yhteydessä allekirjoitetaan yhteistyösopimus Euroopan sosi-
aalirahaston rahoittamasta lnnoTransfer -koulutusprojektista. Projekti tar-
joaa koulutusta opettajille ja opiskelijatutkijoille innovaatiojohtamisessa, 
immateriaalioikeudessa ja tietojen hallinnassa.

Tietoammattilaisen peruskoulutus alkaa syksyllä ja jatkuu vuoden 2010 
puolella. Kurssi tarjoaa tietoasiantuntijuuden perusteita oman työn moni-
puolistamiseksi.

Tiedon Taitaja -tunnustus myönnetään Valtiokonttorin tietoasiantunti-
ja Maija Jussilaiselle hänen ansioistaan tietojohtamisen edistäjänä valtion-
hallinnossa. Jussilainen toimi myös aktiivisesti IFLAn Government Libra-
ries -jaostossa.

Tietävä organisaatio -palkinto annetaan Helsingin yliopiston ja Teknilli-
sen korkeakoulun yhteiselle tietotekniikan tutkimuslaitokselle (HIIT) mo-
nitieteistä lähestymistapaa harjoittavalle yhteisölle, joka toimii tiiviissä yh-
teistyössä yritysten ja yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa.

Koulutustoimikunta aloittaa ”Täsmätiedon aamu kahvit” -luentosarjan. 
Tavoitteena on luoda sisällöllisesti laadukas koulutussarja, johon on hel-
pompi osallistua kuin kokopäiväisiin seminaareihin. Saadun palautteen 
mukaan osallistujat pitävät koulutuksia onnistuneina. Aiheina ovat mm. 
sosiaalinen media tietoasiantuntijoiden näkökulmasta ja Internetin uudet 
kehitysaskeleet.

Loppuvuonna järjestetään Fortumin tiloissa laajennetun koulutustoi-
minnan ideointipalaveri Lateral Thinking -menetelmällä. Tavoitteena oli 
löytää tärkeimmät tekijät koulutustoiminnan kehittämiseksi. 

Ryhmä perustaa Tietoasiantuntijoiden Linkedln-ryhmän ja avaa yhdis-
tykselle Twitter-tilin. Tavoitteena on testata eri sosiaalisen median työka-
luja tietoasiantuntijoiden näkökulmasta ja tuoda uusia vaihtoehtoja yhdis-
tyksen viestintään.

Kansainvälinen toiminta jatkuu. Yhdistyksellä on edustus seuraavis-
sa organisaatioissa: EBLIDA, EUSIDIC, London Online Information, Expert 
Advisory Committee ja Nord l&D 2007, Advisory Committee.

Opetusministeriön kansainvälisen toiminnan apuraha 
mahdollistaa yhdistyksen edustajien matkan London Onli-
ne lnformation -tapahtumaan.

Tietoasiantuntijat ry antaa valtiovarainministeriölle 
lausunnon SADe-hankkeesta (Sähköinen asiointi ja demo-
kratia -hanke) sekä opetusministeriölle lausunnon hank-
keesta työntekijän ja työnantajan oikeudesta työ- tai virka-
suhteessa luotuihin teoksiin.

Tietoasiantuntijat ry taklasi tiedolla 
taantumaa jo vuonna 2009 – 

tiedolla johtamisesta on tullut 
valtavirtaa 2020-luvulla.
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Puhuttaessa tulevaisuudesta on kyse myös aina menneisyy-

destä. Tietoammattilaisen identiteetti on ollut aina muutok-

sessa ja muovautunut yhteiskunnan kehityksen myötä. 

Ajatellessamme tulevaisuutta kyse on usein selkeistä ta-

voitteista, mutta myös toiveista, peloista ja odotuksista, jotka 

kumpuavat omasta menneisyydestämme. Suhtaudumme tu-

levaisuuteen helposti pelonsekaisin tuntein. Informaatioajal-

le on ominaista, että siltä puuttuu varmuus työn ja työpaikko-

jen jatkuvuudesta. Suhtaudun kuitenkin luottamuksella tieto-

ammattilaisten tulevaisuuden näkymiin. Tai oikeastaan pitäisi 

puhua tulevaisuuksista – kysehän on erilaisista vaihtoehtoisis-

ta tulevaisuuksista. 

Vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin liittyy paljon sattumanvarai-

suutta, mutta mielestäni yksi asia on kuitenkin varmaa. Tiedon 

ja tietämyksen merkitys ei tule katoamaan ja niin kauan kuin 

maailmassa tuotetaan dataa ja informaatiota, tarvitaan ihmisiä 

järjestämään tätä tietoa. Tarve tiedonhallinnan ammattilaisille 

ei katoa, mutta työn sisältö ja tapa tehdä työtä muuttuvat. 

Yhä tärkeämpiä taitoja ovat ongelmanratkaisu, 
kriittinen ajattelu, luovuus ja yhteistyö 

Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa, mutta on hyödyl-

listä ajatella niin kuin tietäisimme siitä jotain.

Yksi selkeä muutosvoima, joka muokkaa myös tulevaisuu-

den tietoammattilaisten työtä on teknologinen muutos. Yhä 

suurempi osa myös tietoammattilaisten työstä tehdään en-

tistä edistyneemmän automaation ja pidemmällä aikavälillä 

myös tekoälyn avustamana.

Sanotaan, että elämme parhaillaan neljättä teollista vallanku-

mousta. Olemme kokeneet kolmannen teollisen vallankumo-

uksen, jossa keskeisenä tekijän on ollut elektroniikan ja tieto-

koneiden yleistyminen. Digitaalisuudesta tuli kolmannen val-

lankumouksen aikana osa arkipäiväämme. Neljännessä teol-

lisessa vallankumouksessa digitalisaatio jatkaa kehitystään ja 

fyysinen ja digitaalinen maailma tulevat yhä lähemmäs toisi-

aan.  Teknologia muuttaa tapamme toimia, kuten pc:t, inter-

net ja älypuhelimet ovat jo muuttaneet. Tämä työn ja elämi-

sen monimuotoisuuden lisääntyminen vaikuttaa väistämättä 

myös tietoammattilaisten työhön ja arkeen. 

Ymmärrys teknologiasta on keskeistä, mutta yhä olennai-

semmaksi näyttävät nousevan kognitiiviset taidot: ongelman-

ratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, ja yhteistyö ovat kaikki 

välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. 

Käynnissä on murroskausi, jonka kaikkia vaikutuksia em-

me vielä kykene ennakoimaan. Ehkä historiikin ollessa kysees-

sä loppuun sopii suomalaisen tulevaisuustutkimuksen uran-

uurtajan Pentti Malaskan runo. Tietoammattilaisen identitee-

tin tehtävä on mennä eteenpäin – muuttua, kehittyä ja elää.

”Aika virtaa

nykyhetkeen

kahdesta suunnasta, 

tulevaisuudesta ja

menneisyydestä

ajatuksina ja 

maailmana”

Tietoammattilaisen identiteetti on jatkuvassa muutoksessa

Niin kauan kuin maailmassa tuotetaan dataa ja informaatiota, tarvitaan ihmisiä järjestämään 
tätä tietoa. Tarve tiedonhallinnan ammattilaisille ei katoa, mutta työn sisältö ja tapa tehdä työtä 
muuttuvat, kuten ne ovat muuttuneet yhdistyksen koko 75-vuotisen historian aikana. 

Jari Karjalainen
Yhdistyksen hallituksen jäsen 2007–2010, 
koulutustoimikunnan vetäjä useiden vuosien ajan  
sekä Tiedon Taitaja -tunnustuksen saaja 2007.

Kuva: Pirkko Taskinen.
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2010 Yhdistys isännöi kansainvälistä  
ICSTI-tapahtumaa

Vuoden päätapahtuma on kansainvälinen ICSTI-konferenssi, jo-
ka pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa. ”From Informati-
on to Innovation” -teemalla kokoontunut konferenssi kokosi Hel-
sinkiin 200 osallistujaa. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pek-
ka Sauri isännöi kaupungin vastaanottoa ja yhdistyksen terveh-
dyksen seminaariin tuo hallituksen puheenjohtaja Marjut Kokko. 
Yhdistys järjestää konferenssin yhdessä VTT:n ja Patentti- ja re-
kisterihallituksen kanssa. Tietoasiantuntija-lehdessä on laaja re-
portaasi tapahtumasta. ”Marimekon kassit kirvoittivat positiivi-
sia kommentteja, kun vielä oli mahdollista valita joko punainen 
tai sininen kassi. Erityisesti ulkomaiset vieraat olisivat halunneet 
hankkia kotiin viemisiksi ylimääräisiä kasseja”, lehti kertoo. (Tie-
toasiantuntija 4/2010)

ICSTI-tapahtumassa jaettiin yhdistyksen tunnustuspalkinnot 
tietoalan ansioituneille toimijoille. Vuoden Tietojohtaja 2010 -tun-
nustuksen saa tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuominen VTT:n Tieto-
ratkaisuista ansioistaan kansainvälisen tietoalan vaikuttajana se-
kä tietojohtajuuden edelläkävijänä. 

Vuoden Tietoalan gradu 2010 -tunnustuksen saa informaatio-
tutkimuksen tutkija Marjo Markkula Tampereen yliopistosta an-
siokkaasta tietoalan opinnäytteestä ”User needs and indexing 
practices in a digital newspaper photograph archive”.

Tieto tarvitsee johtajan

Tapahtumassa puhunut Wendy Warr puolisonsa kans-
sa Helsingin kaupungin vastaanotolla.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri isännöi kaupun-
gin vastaanottoa.

ICSTI-tapahtumassa on runsaasti osallistujia Etelä-Koreasta.
Kuvat: Pirkko Taskinen.

Heli Eloranta (oik.) ja Maria Lahtinen sekä Kirsi Huttu-
nen (vas.) verkostoituvat. 
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Marraskuussa yhdistyksen toimisto muuttaa Ritarihuo-
neen tiloihin Hallituskadulle Helsingissä, jossa työskentele-
vät toiminnanjohtaja Pirjo Kainu ja toimistoassistentti Sir-
pa Kirjalainen.

2011 Sosiaalisen median kasvava rooli  
  pohdinnoissa

Vuoden teema on ”Tiedon Renessanssi”
Perinteiset Tietopäivät jaetaan kahdeksi tapahtumaksi, 

joista keväällä järjestetään Tietomessut aiheina e-tieto ja te-
kijänoikeudet ja syksyllä Tietopäivät teemalla ”Kokonaisval-
tainen tietojohtaminen”. 

Oman osaamisen markkinoinnista puhutaan eri aloil-
la, ja Tietoasiantuntijat ry:kin tarjoaa jäsenilleen aihepiiristä 
valmennusta otsikolla: ”Kuinka markkinoit omaa ja tiimisi 
asiantuntemusta?” Täsmätiedon aamukahveilla puolestaan 
pohditaan, mitä pilvipalvelut ovat, ja miten sisäinen tiedon-
haku toimii organisaation tiedonhallinnan välineenä.

Syksyllä yhdistys aloittaa lisäksi tiedonhaun räätälöityä 
koulutusta organisaatioille. Kuusiosainen koulutuskokonai-
suus, Tiedonhaun Akatemia, antaa sekä perusvalmiuksia et-
tä edistyneempiä valmiuksia tiedon hakuun.
Yhdistys kehittää toimintaansa asettamalla Tietoalan ja tie-
to-osaamisen neuvottelukunnan (TIOS), jonka tavoitteena 
on tukea yhdistyksen strategiaa ja toiminnan suunnittelua 
sekä vaikuttaa koko tietotoimialan ja tietoyhteiskunnan ke-
hittymiseen.

Tietomessuilla hahmotellaan modernin tietotyöläisen ta-
paa luoda elämänsä uudella tavalla sosiaalisen median kas-
vavan roolin kautta: Työpisteet muuttuisivat kotisohviksi, ja 
johtamisella työntekijät saataisiin luottamaan organisaati-
oon ja työn tekemisen motivaatio kasvaisi. Työssään viihty-
vä ja siihen uppoutuva työntekijä sopeutuu tekemään työtä 
myös vapaa-ajallaan, verkottumaan ja laajentamaan suhde-
verkostoaan, joka osaltaan tuo lisäarvoa organisaatiolle. Tä-
tä ”hyvän mielen organisaatiota” johdetaan knowledge gover-
nance -otteella, jossa yksilön motiivit ja käyttäytyminen huo-
mioidaan osana organisaation kokonaisvaltaista johtamista.

Syyskuun Tieto-seminaari kuljettaa osallistujat Tietojoh-
tajan aikaan. Pääpuhuja, professori Pirjo Ståhle korostaa, et-
tä tieto on pääomaa, joka jalostuu jokaisen aivoissa. Tietoa 
on käytettävä ja se muuttuu tietämykseksi ihmisten välises-
sä vuorovaikutuksessa, jolloin (tieto)pääoman arvo monin-
kertaistuu. 

Tietojohtaja-tunnustuksen saa tietohallintojohtaja Ari 
Uusikartano ulkoasiainministeriöstä.

Yhdistyksen toimisto muuttaa vuonna 2010 
Ritarihuoneen tiloihin Helsinkiin. Kuva: Helena Berg.

Tietojohtaminen on  
Suomessa vielä alkutekijöissään, 
vaikka sen tärkeys on toki tiedos-
sa. Yritysmaailmassa tiedon hallin-
nasta ja jalostamisesta on kehitty-
mässä kilpailutekijä, joka luo mah-
dollisuuksia menestyä globaaleil-
la markkinoilla tai ainakin kilpailla 
tasavertaisesti raadollisilla markki-
noilla. ”Tieto tarvitsee johtajan” on 
slogan, joka onnistuneesti korostaa 
tietopalvelun ammattilaisten mer-
kitystä organisaatioissa, sillä tiedon 
ammattilaiset pystyvät luomaan li-
säarvoa. ”Tieto aineettomana pää-
omana on muodostunut merkit-
täväksi yritysten kilpailuedun kan-
nalta”, kiteyttää ulkoministeriön 
tiedottaja Riikka Harju asiaa Tieto-
päivillä 2011.
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2012 Tietoalan ja tieto-osaamisen neuvottelukunta 
aloittaa toimintansa

Vuoden teema on ”Kohti kokonaisvaltaista näkemystä”, ja vuosi alkaa 
vauhdikkaasti Tietoalan ja tieto-osaamisen neuvottelukunnan (TIOS) ko-
koontuessa ensimmäisen kerran Hotelli Tornissa. Mukana ovat ulkopuo-
lisina asiantuntijoina Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja 
Tuomas Pöysti, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J. Kasvi Tiekestä sekä 
vuorineuvos, professori Kari Neilimo. Neuvottelukunnan puheenjohtaja-
na toimii yhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja ja aktiivijäsen Pirkko Tas-
kinen, sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Kainu. Mukana on 
myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Marjut Kokko.

Kevään Tietomessujen teemaksi nousee ”Valikoi parhaat tietolähteet”. 
Puhujina ovat muun muassa Päivi Helander, Harri Rauhanummi ja Riitta 
Metsäkoivu.  

Tietoseminaarissa puolestaan kokoonnutaan teemalla ”Kohti kokonais-
valtaista näkemystä”. Toukokuisen seminaarin pääpuhujana on ruotsalai-
nen tietojohtaja ja yrityskonsultti Margareta Nelke, joka herättelee pohti-
maan tietoa yrityksen kilpailuedun näkökulmasta. Nelke esittelee tietopal-
veluliiketoiminnan strategisen kehittämisen mallin, jolla voi askel aske-
leelta varmistaa tietopalvelujen ja oman työn merkityksen osana yrityksen 
keskeisiä liiketoimintoja – myös tulevaisuudessa.

Edellisenä vuonna erinomaisen vastaanoton saanut koulutustilaisuus 
oman ja tiimin ammattitaidon markkinoinnista saa jatkoa. 

Elokuussa IFLAn 78. World 
Library and Information kong-
ressi järjestetään Helsingissä. 
Tapahtuma kerää yli 4000 kiin-
nostunutta vierailijaa 114 maas-
ta. Yhdistys toimi järjestelyissä 
yhteistyökumppanina, vastuuna 
tiedottaminen. 

Tiedonhaun Akatemia jatkuu 
kolmella kurssipäivällä ja keskit-
tyy tiedonhakuun.

Myös Täsmätiedon-aamu-
kahvit vetävät jäseniä kuulolle, 
etenkin dosentti Tomi Voutilai-
sen alustus ”Kenellä on oikeus 
tietoon?” kiinnostaa kuulijoita 
runsain joukoin.

Vuoden Tietojohtaja -tunnus-
tuksen saa johtaja Päivi Vuori-
maa Markkinointi-instituutis-
ta ansioistaan tietojohtamisen 
merkityksen korostajana niin 
julkisessa keskustelussa kuin 
oman organisaationsa johtami-
sessa ja kehittämisessä.

Päivi Vuorimaa vastaanottaa Vuoden 2012 Tietojohtaja -tunnustuksen. Tunnustusta luovuttamas-
sa edellisenä vuonna vastaavan tunnustuksen saanut Ari Uusikartano. Kuva: Pirkko Taskinen.
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2013 Big Datan mahdollisuudet pohdinnoissa

Tietoasiantuntijat ry aloittaa ”Ostajan opas” -luentosarjan, jossa jäsenet 
voivat perehtyä palvelutuotteiden ostamiseen. 

Täsmätiedon aamupäivässä puolestaan perehdytään hiljaisen tiedon 
käyttöön, ja yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa tiivistyy tilastoiltapäivässä. 
Tilastojen merkittävyys tietoaineistona on kiistaton.

Yhteistyö Pohjoismaihin on edelleen voimissaan. Pohjolan tietoasian-
tuntijoiden Nord Information & Documentation konferenssin teemana on 
”Tietoammattilainen uuden identiteetin kynnyksellä”.

 Vuoden 2013 tietojohtaja -tunnustuksen saa Ulla Kruhse-Lehtonen, 
Sanomien Vice President, Customer Insight and Analytics. Kruhse-Leh-
tonen on tarttunut rohkeasti tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittämi-
seen ja vaikuttanut heidän arvostuksensa nostamiseen. Hän on paneutu-
nut työssään Big Datan mahdollisuuksiin ja huomannut, että tieto-osaajia 
tarvitaan nopeasti lisää.

Vuoden tietoteko 2013 -tunnustus myönnetään Team Finland -verkos-
tolle tunnustuksena tiedon ja osaamisen tehokkaasta sekä innovatiivisesta 
hyödyntämisestä yhteiseksi hyväksi. Team Finland -toimintamalli tuo yh-
teen eri alojen keskeiset toimijat kotimaassa ja ulkomailla. Toimintamallis-
sa korostuvat yhteistyö, verkostoituminen, asiakaslähtöisyys, strateginen 
ketteryys ja pitkäjänteisyys. Tunnustuksen vastaanottaa Team Finland -tii-
min päällikkö Tuomas Tapio, Valtioneuvoston kansliasta.

Tietoasiantuntijat ry ja yhdistyksen yhteisöjäsenen, Swets Informati-
on Services, luovuttavat informaatikko Pia Virtaselle 1500 euron stipendin 
opintomatkaan BBC-tuotantoyhtiöön Isoon-Britanniaan.

2014 Tietojohtamisen teemapäivät syntyvät

Big Datan mahdollisuudet jäsentymättömän tiedon käsittely sekä datajour-
nalismi ovat esillä Täsmätiedon- aamukahveilla. Datajournalismiin jäsenet 
perehdyttää Helsingin Sanomien vastaava uutispäällikkö, Esa Mäkinen. 

 Vierailut mediatalojen, Talentumin ja Tietoviikon toimituksiin, lisäävät 
jäsenten tietoisuutta luotettavan tiedon merkityksestä ja lähteistä toimitta-
jien työssä. Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa jatkuu Tilastoaamupäivällä, 
jossa aiheena ovat tilastotiedon havainnollistaminen ja esittäminen. 

Ensimmäisessä Tietojohtamisen teemapäivässä jäsenet perehtyvät tie-
tojohtamiseen kilpailuedun lähteenä. Esillä ovat tietotilinpäätös, arvon-
luonti aineettomasta pääomasta ja yritysmaailman kokemukset. 

Hankintapäivät teema, ”Tietomateriaalin hankinta murroksessa”, ker-
too hyvin digitalisoituvasta ajastamme.  

Keväällä 2014 yhdistys toteuttaa työhallinnon ja yritysten kanssa kou-
lutusohjelman Analytics-Pro tavoitteena vastata tiedon hyödyntämisen 
osaajien kasvavaan kysyntään työmarkkinoilla. Lähes 300 henkilöä ha-
kee ohjelmaan. Reilut 20 henkeä ja yritystä aloittaa yli puolen vuoden mit-
taisen yhteistyön, jossa yhdistyvät käytännön työskentely yrityksissä sekä 
noin 30 asiantuntijoiden pitämää koulutuspäivää. 
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Kuva: PRH.

Yhdistys on tarjonnut näköalapaikan tietoalaan sekä uu-

sia kontakteja. Tekemisessä on paljon samaa kuin virka-

tehtävässäni, jossa olen toiminut eri sidosryhmien kanssa. Hal-

lituksessa olenkin tehnyt työtä erityisesti yhdistyksen viestin-

nän ja markkinoinnin parissa mm. nettisivujen ylläpitäjänä ja 

some-vastaavana. Tämä on tukenut omaa päivittäistä työtäni, 

johon sisältyy paljon erilaisia viestintätehtäviä.

Tietoalalla palvelujen digitalisointi ja digitaalisten palvelui-

den esiinmarssi ovat olleet alan keskeisiä tekijöitä viime vuosi-

na, sekä jo aikaisemmin olemassa olleiden sähköisten palvelu-

jen monipuolistumista että kokonaan uusia palveluja tietotek-

Olli Ilmarinen
Hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen.

niikan kehittyessä, tiedonsiirron nopeutuessa ja sovellusten 

parantuessa. Viestinnän osalta sosiaalinen media on lyönyt it-

seään läpi tietoasiantuntijoiden parissa ammatillisena keskus-

telufoorumina. Yhdistyksen some-tilien (Facebook, Twitter ja 

Instagram) seuraajamäärät ovatkin kasvaneet tasaisesti.

2015 Yhdistys uudistaa strategiansa

Tietoasiantuntijat ry uudistaa toimintastrategian-
sa, jossa vahvistuu ajatus tietoammattilaisten iden-
titeetin ja ammatillisen aseman vahvistamisesta se-
kä osaamisen kehittämisestä koulutuksella ja tu-
tustumalla alan parhaisiin käytäntöihin. Tavoittee-
na on vahvistaa alan täydennyskoulutusta yhdessä 
kumppaneiden ja partnereiden kanssa. Haaga-He-
lia ammattikorkeakoulun kanssa aloitetaankin laa-
ja koulutusohjelma ”Sinustako tulevaisuuden tieto-
asiantuntija?”  

Vuoden Tietojohtaja -tunnustuksen saa kansan-
edustaja, Tieke ry:n tutkimus- ja kehittämisjohtaja, 
Jyrki Kasvi ”ansioista tietojohtamisen asian sanan-
saattajana niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla 
sekä oppilaitoksissa”. Kasvin ansioksi mainitaan, et-
tä hän viestii ja lähestyy monimutkaista asiaa koko-
naisvaltaisesti, muustakin kuin IT-näkökulmasta.

Tietoasiantuntija-lehdessä jatkuu artikkelisarja 
tietojohtamisesta, pohditaan disinformaation leviämistä sosiaalisessa me-
diassa, digitalisaation mukana tulevia uhkakuvia ja kyberhyökkäyksiä. Uu-
tena sarjana alkaa Tietoasiantuntijan urapolku, jossa yhdistyksen jäsenet 
kertovat oman ammatillisen tarinansa.

Jyrki Kasvi saa Vuoden Tietojohtaja -tunnustuksen 2015. 
Kuva: Valokuvaamo Jari Tomminen.
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2016 Yhdistyksen uudeksi nimeksi Tietojohtaminen ry

Yhdistyksen nimi muuttuu ajan haasteiden muuttu-
essa, uusi nimi on Tietojohtaminen ry. Nimen muu-
tosta heijastaa työpaja, jossa pohditaan tietojohta-
misen osa-alueita, eri rooleja ja toimintamalleja se-
kä haasteita. 

Jäsenet saavat koulutusta datasta sekä perehty-
vät sosiaalisen median käyttöön asiantuntijoina ja 
johtajina. Lisäksi koulutuksissa ovat esillä analyysi-
menetelmät ja tekijänoikeudet. 

Tiedon Taitaja -tunnustuksen saa – jo toistami-
seen – yhdistyksen oma lehti, Tietoasiantuntija, 
”tunnustuksena toimimisesta tietojohtamisen mer-
kityksen sanansaattajana ja aktiivisena alan vai-
kuttajana voimakkaasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä”.

Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Pirjo Kainu saa Suomen Valkoisen Ruusun ansioris-
tin itsenäisyyspäivänä 6.12.2016.

2017 Yhdistyksen 70. vuosi

Juhlavuosi, yhdistys täyttää 70 vuotta. Yhdistyk-
sen juhla illallisineen pidetään 11.5.2017 Ritarihuo-
neella.

Yhdistyksen viestintää vahvistamaan peruste-
taan viestintätoimikunta, jonka tehtävä on viestiä 
yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sekä tie-
toasiantuntijan työstä ja tietojohtamisen ammatti-
alasta. Etenkin sähköisiä viestintäkanavia halutaan 
vahvistaa. 

Tietojohtamisen teemapäivän seminaari tuo 
esille yhteiskunnallisia muutoksia ja tiedon roolia 
muutoksissa. Valtiovarainministeriön ohjelmapääl-
likkö Maria Nikkilä kertoo, mitä kansallinen palve-
luarkkitehtuuri voi tarjota julkiselle toimijalle ja yk-

sityiselle yritykselle. Sitran johtaja Tuula Tiihonen kuvaa terveysteknologi-
an ja tietojohtamisen mahdollisuuksia. 

Muita ajankohtaisia teemoja yhdistyksen seminaarissa ovat ”Data ja tie-
to pääomaksi: avoin data ja alustatalous uusien liiketoimintamallien mah-
dollistajana”. Lisäksi avataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
tuomia velvoitteita.

Valtiovarainministeriö julkaisee terminologisen sanaston Tietotermit, 
jonka toteuttivat Lingsoft Language Services Oy ja Tietojohtaminen ry. Yh-
distyksen asiantuntijoina sanastohankkeessa olivat ryhmän vetäjänä Pirjo 
Kainu ja jäseninä Hannele Näveri-Ranta, Eija Majuri ja Leena Raustia.

Tasavallan presidentti myöntää yhdistyksen pitkäaikaiselle
toiminnanjohtajalle, Pirjo Kainulle, Suomen Valkoisen Ruusuun
ritarikunnan ansioristin. Kuva: Valokuvaamo Jari Tomminen.

TIetoasiantuntija-lehden päätoimittaja Helena Berg (keskellä) sekä toimi-
tuskunnan jäsenet Leena Kononen (vas.) ja Pia Adibe vastaanottavat
Tiedon Taitaja -tunnustuksen 2016.
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Tietojohtaminen ry 70 vuotta 
vuonna 2017

Tuula Salo kertoo yhdistyksen vaiheista 70 vuoden aikana.

Kansanedustaja Jyrki Kasvi pitää juhlapuheen. Kunniajäsen Sauli Laitinen käsittelee puheessaan ajankohtaista aihetta.

Seremoniamestarina toimii tuttuun tapaan Veli-Pekka Hyttinen.
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Kuvat: Valokuvaamo Jari Tomminen.

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Nyberg kuvaa yhdistyksen mah-
dollisuuksia ja haasteita.

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlavieraita.
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2018 Voiko tulevaisuutta ennustaa?

Yhdistyksen vuosikokouksessa Pirkko Taskinen kutsutaan kunniajäseneksi. 
Tietojohtamisen teemapäivä toteaa, ettei tulevaisuutta voi ennustaa – 

vai voiko? Esillä ovat Sitran megatrendit, tulevaisuuden ennustaminen, ta-
louden kasvunäkymät ja tietotyön tulevaisuus.

Jo aiempinakin vuosina koulutuksissa esillä ollut tietotilinpäätös on 
edelleen ajankohtainen.  Sen avulla on mahdollista tehdä tilinpäätösluon-
teinen tarkastelu tieto-osaamisesta, tietovarannoista, tietojohtamisesta, 
tietojenkäsittelystä ja tietoturvallisuudesta. 

Moniulotteinen tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen on myös yh-
distyksen koulutustarjonnassa.

Tietojohtamisen teemapäivän tarjoaa näköaloja tekoälyyn ja datankä-
sittelyyn otsikolla: ”Tekoälystä potkua tietotyöhön ja datan käsittelyyn”.

Trendityöpaja perehdyttää trendikarttoihin ja niiden hyödyntämiseen 
tietoasiantuntijan analyysityössä.

2019 Yhteiskunta tarvitsee asiakaslähtöisempiä 
palveluja digitalisaation kiihtyessä 

Yhdistyksen uutena puheenjohtajana aloittaa Reija Helenius. Yhdistyk-
sen strategiaksi otetaan yhdistyksen hallinnon uudistaminen, talouden va-
kauttaminen ja jäsenistön aktivointi.  

Tietojohtaminen ry, kuten muutkin yhdistykset, kilpailevat ihmisten 
vapaa-ajasta ja yhdistysten on pystyttävä tarjoamaan lisäarvoa jäsenilleen. 
Yhdistys aktivoi uudelleen systemaattisen koulutustoiminnan ja lausun-
tojen antamisen.  Jäsenille tiedottamista parannetaan joka kuukausi läh-
tevällä jäsenkirjeellä. Taloushallinnon ja järjestelmien uudistaminen aloi-
tetaan. Hallitus sitoutuu vastaamaan talkootyönä yhdistyksen hallinnon 
pyörittämisestä.

Palvelumuotoilun tarpeeseen herätään suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Digitalisoituneessa tietoyhteiskunnassa asiakaslähtöisyyden tarve on suu-
ri. Kyse on siitä, kuinka tiedon tuottaminen, jakaminen, etsiminen, doku-
mentointi, analysointi ja hyödyntäminen saataisiin käyttäjälle ja tuottajalle 
optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Tietojohtaminen ry on kärkijoukossa tuo-
massa uutta näkökulmaa jäsenilleen kevään koulutuspäivässään teemalla: 
”Tieto ja Design”. 

 Analyysimenetelmien hallinta on vuodesta toiseen tärkeä aihepii-
ri. Johdatus analysointimenetelmiin tarjoaa jäsenille makroympäristön 
analysointia, markkinoiden ja teollisuuden rakenteiden analyysimenetel-
miä sekä tietoa kvantitatiivisista analyyseistä. Myös robotit ja tekoäly ovat 
ajankohtaisia.  Robotit ja tekoäly työkavereina – toimiiko yhteistyö, ky-
sytään yhdistyksen teemaseminaarissa, joka järjestetään Airo Island ry:n 
kanssa. Tarjolla on tietoa roboteista, tekoälystä, teknologiapelosta ja älyk-
käästä automaatiosta.

Tietotermien ja käsitemallien päivitystyö käynnistyy vuoden 2019 ai-
kana. Päivitys jatkaa yhdistyksen aiempaa työtä tietoalan termistön sel-
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kiinnyttämiseksi. Tietohuollon sanasto julkaistiin 1993. Tietotermit-sa-
nasto julkaistiin vuonna 2017 valtiovarainministeriön, Tietoasiantuntijat 
ry:n ja Finto-palvelun yhteistyönä. 

Yhdistys antaa lausunnon valtiovarainministeriölle yhteisen tietopoh-
jan hyödyntämisestä tietoarkkitehtuurissa. Toisen lausunnon yhdistys an-
taa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluo-
kittelusta valtionhallinnossa. Yhdistys perustaa uutena toimintona blogi-
palstan sivustolleen. Uusille kansanedustajille lähetetään näytenumerot 
Tietoasiantuntija-lehdestä.

2020 Pandemia siirtää kaiken nopeasti  
digitaaliseen maailmaan

Vuonna 2020 maailman yllättää pandemia ja yleisötilaisuuksien järjestä-
minen kielletään. Myös Tietojohtaminen ry joutuu sopeutumaan uudenlai-
seen tapaan toimia, ja tapahtumat ja kokoukset siirtyvät verkon kautta pi-
dettäviksi. Suomalaiset siirtyvät niin töissä kuin yhdistysten toiminnoissa 
jouhevasti digitaaliseen maailmaan. Seminaareista webinaareihin. 

Poikkeusaikoinakin yhdistyksen monipuolinen koulutustarjonta jat-
kuu. Verkkokoulutus tarjoaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivil-
le jäsenille paremman mahdollisuuden osallistua tapahtumiin. Tarjolla on 
koulutuksia avoimesta datasta, ennakoinnista ja trendeistä sekä tietojoh-
tamisesta julkishallinnossa. Ajankohtainen yhteiskunnan kriisi heijastuu 
myös koulutusteemoissa, kuten ”Tietojohtaminen kriisissä” -koulutus hy-
vin kertoo. 

Verkkotapaamisia järjestetään myös pienemmille verkostoille. Yhdistys 
viestii aktiivisesti eri somekanavissa ja kasvattaa seuraajiaan.

Tauolla ollut työryhmätoiminta käynnistyy uudelleen. Verkossa ko-
koontuviin työryhmiin on kätevää osallistua paikasta riippumatta. Ensim-
mäisinä työryhminä aloittavat julkishallinnon työryhmä ja muutosjohta-
minen tietoalalla.

Yhdistyksen historiatoimikuntaa vetää Pirjo Kainu, ja yhdistyksen ar-
kistoa ryhdytään käymään systemaattisesti läpi tavoitteena saada keskei-
nen aineisto Kansallisarkistoon. Yhdistys perustaa myös työryhmän edis-
tämään ja rakentamaan kansainvälistä toimintaa muuttuneessa toimin-
taympäristössä.

Yhdistys antaa kuusi lausuntoa, mm. suosituksesta turvallisuusluoki-
teltavien asiakirjojen käsittelyyn, esityksestä avoimen datan direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä Valtioneuvostolle, Kansal-
lisarkiston määrityksistä arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin se-
kä valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtionavustustoiminnan sa-
nastoksi.
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2021 Tutkittu tieto nousee arvoonsa 

Vuoden teemaksi nousee tutkittu tieto, mikä heijastaa hyvin pandemian 
aikaa. Erilaiset salaliittoteoriat pandemian alkuperästä ovat jyllänneet so-
siaalisessa mediassa, samoin rokotusvastainen valetieto. Tutkittua tietoa, 
mediakriittisyyttä ja kriittistä ajattelua ylipäätään tarvitaan etenkin kriisi-
aikoina. Yhdistys osallistuu tutkitun tiedon teemavuoteen järjestäen semi-
naarin Tilastokeskuksen kanssa aiheesta ”Johdatko tiedolla vai luulolla?” 
Seminaari kerää 350 osallistujaa.

 Koulutustoiminnassa aihepiireinä ovat edelleen tekoäly ja koneoppimi-
nen – mitä niistä on hyvä tietää? Lisäksi paneudutaan tietohallintolakiin, 
miten laki edistää tietojohtamista.  Yhdistyksen ydintä on nimensä mu-
kaisesti tietojohtaminen – webinaarissa esillä ovat tietojohtamisen trendit. 
Samalla julkaistaan tiedolla johtamisen teesit 2021.

Vuoden 2019–2020 strategia on viety maaliin ja talous sekä hallinto 
uudistettu. Yhdistys päivittää strategiaansa ja sen kulmakiviksi nousevat 
vaikuta, verkostoidu ja kasva.

Yhdistys antaa peräti 10 lausuntoa: mm. luonnoksesta valtion viran-
omaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon, 
luonnoksesta asiankäsittelyn metatiedoista, ehdotuksesta tiedon hyödyn-
tämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi, tiedonhallintalautakunnan 
suosituksista tietoaineistojen turvallisuuden varmistamiseksi sekä julki-
sen hallinnon tiedon laatukriteereistä. 

2022 Yhdistys 75 vuotta

Yhdistys juhlii 75-vuotista taivaltaan tapahtumin ja viestien juhlavuodes-
ta eri kanavissaan. Juhlagaalasta sivuilla 6–7.

Pirjo Kainu kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Reija Helenius, ex-toiminnnanjohtaja Pirjo

Kainu ja juhlan seremoniamestari Veli-
Pekka Hyttinen vastaanottavat vieraat 
75-vuotisjuhlagaalaan Ritarihuoneelle.

Kuva: Susanna Mikander.
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Vuodesta 1997 vuoteen 2022 tiedon maailma on kokenut mullistuksen. Tiedon saatavuuden 
ongelmaan on laajalle yleisölle tuotu Google-haku, mutta uusia haasteita ovat valetieto, tieto-
tulva, informaatiovaikuttaminen, faktan ja fiktion sekoittaminen tavalla, josta vuonna 1997  
ei voinut kuvitellakaan. 

Ammattilaisten näkökulmasta voi sanoa, että monet samat asiat ovat olleet relevantteja lä-
pi vuosien ja vuosikymmenten, esimerkiksi tiedon luotettavuus ja tiedon eettinen käyttö. Tie-
don analyysimenetelmät, parhaat tietolähteet ja työvälineet ovat myös aina ajankohtainen tee-
ma. Menneitä vuosikymmeniä tarkastellessa huomaa, että sanat ja käsitteet muuttuvat, mut-
ta asiat pysyvät.

Tietojohtaminen yhdistyksen nimensä mukaisesti tähtää luotettavan tiedon käyttöön eri-
tyisesti päätöksenteossa ja yhteiskunnan muillakin osa-alueilla. Tiedon käytölle ja käytettä-
vyydelle halutaan luoda edellytyksiä, luotettavalla sisällöntuotannolla, hyvillä järjestelmillä ja 
tiedonhallinnalla.

Vuodesta 1997 vuoteen 2022 – 
jotain vanhaa, jotain uutta

1947–1970 Edvard Wegelius

1971–1972 Heikki Suomalainen

1973–1976 Marjatta Okko

1977–1980 Saima Wiklund

1981–1983 Ritva Launo

1984–1986 Helena Basilier (Terho)

1987–1989 Merja Karivalo

1990–1992 Sinikka Koskiala

Yhdistyksen hallituksen  
puheen johtajat

1993–1996 Tuula Salo

1997–2000 Pirjo Kainu 

1/2001–6/2001 Riitta Saarinen

7/2001–2004 Pirkko Taskinen  

2005–2008 Silja Rekomaa  
 (Kärpänniemi)

2009–2012 Marjut Kokko 

2013–2018 Marjukka Nyberg 

2019–2022 Reija Helenius

Yhdistyksen nimen muutokset
Suomen Kirjallisuuspalvelun Seura 1947–1980

Tietopalveluseura ry 1981–2003 

Tietoasiantuntijat ry 2005–2015 (päätös vuonna 2004, käyttöönotto 2005 alusta)

Tietojohtaminen ry 2016–

35



Yhdistys ryhtyy julkaisemaan omaa lehteä vuonna 1986 ni-

mellä Tietopalvelu. Vuodesta 2005 lehden nimi on ollut Tie-

toasiantuntija. Lehti on ollut yhdistyksen keskeinen jäsenetu 

ja yksi hyvä syy kuulua yhdistykseen. Lehteä seuraamalla alan 

ammattilaiset ovat pysyneet ajan hermolla siitä, mitä alalla ta-

pahtuu, mikä on uutta, mistä puhutaan ja tietenkin, mitä yh-

distyksessä tapahtuu.

Lehden toistuvia aihepiirejä ovat olleet mm. työkalut ja 

-välineet, sovellukset, tutkimustieto, alan asiantuntijoiden roo-

li ja sen jatkuva muuttuminen, oma kehittyminen, kehitystar-

peet ja alan tapahtumat Suomessa ja maailmalla. 2000-luvulla 

on myös käyty arvokeskustelua, pohdittu tiedon luotettavuut-

ta ja arvoa sekä eettisyyttä ja vaikuttavuutta. 

Fakta-artikkeleiden rinnalla lehden sisältönä ovat olleet 

2000-luvulta alkaen myös ihmisläheisempi aineisto, kuten 

alan ammattilaisten urapolkutarinat sekä työssä jaksamisen 

haasteet ja keinot. Hersyvistä kolumneistakin on päästy naut-

timaan, aluksi niitä tarjoili ”Kultainen aasi” -nimimerkki, alan 

kuviot hyvin tunteva terävä havainnoija. Vuodesta 2008 alka-

en kolumnistina on toiminut informaatikko, tietoasiantuntija, 

kirjailija Sari Järn.

Tietopalvelusta Tietoasiantuntijaksi
Lehti kertoo yhdistyksen kuulumiset ja  
heijastaa ajan teemat

Lehden tekijät

Päätoimittajat
1997 Jukka Luukkanen/Pirjo Kainu/Aila Vapaaoksa

1998–2000 Aila Vapaaoksa 

2001 Anne Antila-Olkku

2002 Anne Antila-Olkku/Heli Jyrkönen

2003–2004 Helena Berg 

2005–2007 Päivi Railotie 

2008–2017 Helena Berg 

2018– Pia Adibe

Toimituskunta
Ainakin seuraavat henkilöt ovat kuuluneet päätoimittajan li-

säksi lehden toimituskuntaan: 

2000-luvun alkuvuosina päätoimittaja Helena Bergin lisäk-

si Päivi Helander, Mika Holopainen, Heli Jyrkönen, Sari Keski-

Heikkilä, Leena Kononen, Olli Mäkinen ja Terho Rehmonen. 

2010-luvulla toimituskunnassa ovat ahertaneet: Pia Adibe, 

Janika Asplund, Virpi Einola-Pekkinen, Hanna Isoranta, Harri 

Jalonen, Sari Järn, Sari Keski-Heikkilä, Leena Kononen, Miia 

Kosonen Peter Lindström,  

Rauha Maarno, Olli Mäkinen,  

Olli Nylander, Päivi Railotie,  

Linda Tuominen ja Maarit Virta. 

2020-luvun alussa toimitus-

kunnassa ovat mukana pää toi-

mittaja Pia Adiben lisäksi Janika 

Asplund, Virpi Einola-Pekkinen, 

Kimmo Hautala, Katja Hilska-

Keinänen, Tero Hokkanen, Leena 

Kononen, Olli Nylander, Mikael 

Seppälä ja Sari Järn kirjoittaa 

edelleen herkullisia kolumneja.

Heli Jyrkönen ja Aila Vapaaoksa lehden 
suunnittelukokouksessa 1999.
Kuva: Leena Kononen.
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Minut imaistiin lehden toimituskuntaan vuonna 1997, joten 

olen ollut lehden tekemisessä mukana jo 25 vuotta.

Toimituskuntaan kuuluvat lehden päätoimittaja sekä in-

nostuneiden vaikuttamisorientoituneiden ammattilaisten 

joukko. Toimituskunnan tehtävänä on lehden sisältöjen ide-

ointi ja juttujen hankinta jäsenten verkostoista tai sen ulko-

puolelta. Silloin tällöin jäsenet kirjoittavat myös itse. 

Toimituskuntatyöskentelyssä eduksi ovat herkät tuntosar-

vet, signaalien havainnointi ja moniulotteinen verkostoitumi-

nen. Lehden sisältöihin saadaan rikkautta jäsenten osaamis-

ten erilaisuudesta. 

Leena Kononen 
Lehtityötä 25 vuotta

Yhdistyksen lehden toimituskunnan muodostavat vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet sekä päätoimittaja. Elokuussa 2008 pidettyyn kokoukseen  
Fazerin kahvilassa Kluuvikadulla osallistuvat Olli Mäkinen (kuvassa oik.), Leena Kononen, Peter Lindström, Sari Keski-Heikkilä ja Sari Järn sekä kuvan 
ottanut Helena Berg.

Päätoimittajan roolina on koota toimituskunta koolle, toimia 

innostajana sekä paimentaa toimituskunnan jäseniä etenkin 

aikataulutuksessa. Päätoimittaja on lehden sisältövastuussa ja 

hän editoi tekstit lopulliseen muotoon. Päätoimittaja on välil-

lä ollut sisältöammattilainen, jolloin hän tuntee tietojohtami-

sen kokonaisuutta tai viestinnän ammattilainen, jolloin hän 

osaa toimia lehtityön vaatimassa koordinoivassa ja kokoavas-

sa roolissa.

Arvostan suunnattomasti työtäni lehdessä, sillä se on an-

tanut minulle näköaloja tulevaisuuteen sekä mahdollistanut 

upean kollegapiiriin muodostumisen ja verkostoitumismah-

dollisuudet. Lehtityön myötä voin todeta päässeeni edelläkä-

vijöiden joukkoihin. Olen pyrkinyt jakamaan saamiani ideoita 

omassa palkkatyössäni ja pyrkinyt jakamaan tietoa monipuoli-

sesti myös puhuen ja valmentaen.
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1997 1998 1999 2000

Puheenjohtaja Pirjo Kainu Pirjo Kainu Pirjo Kainu Pirjo Kainu

Varapuheenjohtaja Irja Laamanen Irja Laamanen Merja Malkki Merja Malkki

Varapuheenjohtaja Merja Malkki Merja Malkki Pirkko Taskinen Pirkko Taskinen

Hallituksen jäsenet Ritva Hagelberg
Armi Helenius
Tuula Kivelä
Tiina Koskinen
Marita Pajulahti
Anneli Pirttilä
Pirkko Taskinen
Aila Vapaaoksa

Ritva Hagelberg
Armi Helenius
Tuula Kivelä
Tiina Koskinen
Marita Pajulahti
Taru Kuhanen
Pirkko Taskinen
Aila Vapaaoksa

Ritva Hagelberg
Taru Kuhanen
Riitta Metsäkoivu
Marita Pajulahti
Marja Rinne
Timo Suutari
Aila Vapaaoksa
Ritva Vuorenmaa

Jaakko Anttila
Riitta Metsäkoivu
Marita Pajulahti
Marja Rinne
Timo Suutari
Aila Vapaaoksa
Ulla Virranniemi
Ritva Vuorenmaa

2001 2002 2003 2004

Puheenjohtaja Riitta Saarinen1 Pirkko Taskinen Pirkko Taskinen Pirkko Taskinen

Varapuheenjohtaja Pirkko Taskinen2 Leena Kononen Marjut Kokko Marjut Kokko

Varapuheenjohtaja Leena Kononen Timo Suutari Timo Suutari Timo Suutari

Hallituksen jäsenet Jaakko Anttila
Veli-Pekka Hyttinen
Riitta Metsäkoivu
Marja Rinne
Silja Rekomaa
Timo Suutari
Ritva Vuorenmaa
Ulla Virranniemi

Veli-Pekka Hyttinen
Tuula Hämäläinen
Erja Koivulehto
Marjut Kokko
Tapio Palonen
Silja Rekomaa
Marja Rinne
Ulla Virranniemi

Marjo Helelä
Veli-Pekka Hyttinen
Kaija Hyvönen-Rajecki
Tuula Hämäläinen
Jarmo Saarikko
Leea Koskinen
Tapio Palonen
Ulla Virranniemi

Marjo Helelä
Veli-Pekka Hyttinen
Kaija Hyvönen-Rajecki
Leea Koskinen
Tapio Palonen
Terho Rehmonen
Jarmo Saarikko
Kirsi Tuominen

2005 2006 2007 2008

Puheenjohtaja Silja Rekomaa Silja Rekomaa Silja Rekomaa Silja Rekomaa

Varapuheenjohtaja Timo Suutari Veli-Pekka Hyttinen Veli-Pekka Hyttinen Veli-Pekka Hyttinen

Varapuheenjohtaja Marjut Kokko Marjut Kokko Terho Rehmonen Terho Rehmonen

Hallituksen jäsenet Ulla Björklund
Esa Hakala
Päivi Helander
Kaija Hyvönen-Rajecki
Terho Rehmonen
Susanna Tenhunen
Kirsi Tuominen

Ulla Björklund
Esa Hakala
Päivi Helander
Kaija Hyvönen-Rajecki
Terho Rehmonen
Susanna Tenhunen
Kirsi Tuominen

Kirsi Tuominen
Esa Hakala
Päivi Helander
Ulla Björklund
Jari Karjalainen
Paula Naumanen

Peter Lindström
Esa Hakala
Päivi Helander
Ulla Björklund
Jari Karjalainen
Paula Naumanen

1. Puheenjohtaja 1.1.–30.6.2001 
2. Varapuheenjohtaja 1.1.–30.6.2001, puheenjohtaja 1.7.–31.12.2001

Hallitukset 1997–2022
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2013 2014 2015 2016

Puheenjohtaja Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg

Varapuheenjohtaja Heli Eloranta Heli Eloranta Heli Eloranta Sami Järvinen

Varapuheenjohtaja Sami Järvinen Sami Järvinen Sami Järvinen Aila Vapaaoksa

Hallituksen jäsenet Virpi Einola-Pekkinen
Johanna Konttila
Tero Kulha
Sonja Martikainen
Heli Mikkelä
Anssi Neuvonen

Virpi Einola-Pekkinen
Johanna Konttila
Tero Kulha
Sonja Martikainen
Heli Mikkelä
Timo Simell

Paula Aura
Olli Ilmarinen
Tero Kulha
Heli Mikkelä
Niclas Nikander
Timo Simell

Paula Aura
Reija Helenius
Tero Kulha
Olli Ilmarinen
Niklas Nikander
Timo Simell

2017 2018 2019 2020

Puheenjohtaja Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg Reija Helenius Reija Helenius

Varapuheenjohtaja Olli Ilmarinen Reija Helenius Marjukka Nyberg Olli Ilmarinen

Varapuheenjohtaja Aila Vapaaoksa Olli Ilmarinen Olli Ilmarinen Anna-Maija Moilanen

Hallituksen jäsenet Paula Aura
Reija Helenius
Harri Laihonen
Tero Kulha
Timo Simell
Martin Stenberg

Paula Aura
Harri Laihonen
Antti Holmroos
Ritva Mönkäre
Martin Stenberg
Aila Vapaaoksa

Antti Holmroos
Anna-Maija Moilanen
Ritva Mönkäre
Martin Stenberg
Elina Wainio
Aila Vapaaoksa

Heli Eloranta
Katja Hilska-Keinänen
Miia Kämäräinen
Susanna Tenhunen
Piia Vuori
Elina Wainio

2021 2022

Puheenjohtaja Reija Helenius Reija Helenius

Varapuheenjohtaja Olli Ilmarinen Anna-Maija Moilanen

Varapuheenjohtaja Anna-Maija Moilanen Outi Örn

Hallituksen jäsenet Kimmo Hautala
Miia Kämäräinen
Katja Hilska-Keinänen
Aila Vapaaoksa
Pirjo Kainu
Outi Örn

Kimmo Hautala
Miia Kämäräinen
Katja Hilska-Keinänen
Olli Ilmarinen
Vera Valanto
Eemil Stigman

2009 2010 2011 2012

Puheenjohtaja Marjut Kokko Marjut Kokko Marjut Kokko Marjut Kokko

Varapuheenjohtaja Marita Pajulahti Marita Pajulahti Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg

Varapuheenjohtaja Marjukka Nyberg Marjukka Nyberg Heli Eloranta Heli Eloranta

Hallituksen jäsenet Heli Eloranta
Jari Karjalainen
Peter Lindström
Päivi Määttä
Paula Naumanen
Pirjo Valpas

Heli Eloranta
Jari Karjalainen
Päivi Määttä
Paula Naumanen
Anssi Neuvonen
Pirjo Valpas

Marita Pajulahti
Ina Westman
Minna Laukkanen
Päivi Määttä
Anssi Neuvonen
Pirjo Valpas

Sami Järvinen
Minna Laukkanen
Päivi Määttä
Anssi Neuvonen
Marita Pajulahti
Pirjo Valpas
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Tekstissä manitut  
alan kansainväliset järjestöt

ASIS: American Society for Information Science

EBLIDA: European Bureau of Library, Information and Documentation Association

ECIA: European Council of Information Associations

EUSIDIC: European Association of Information Services

FID: Federation Internationale de Documentation

ICSTI: International Council of Scientific and Technical Information

IFLA: International Federation of Library Associations

Nord I & D: Nord Information & Documentation 

Yhteistyö sisarjärjestöjen kanssa

Yhdistys toimii yhteistyössä kotimaisten sisarjärjestöjen kanssa:

 • Suomen Kirjastoseura

 • Suomen Tieteellinen Kirjastoseura (STKS)

 • Finlands Svenska Biblioteksförening rf (FSBF)

Myös Suomen liikearkistoyhdistys on ollut yhteistyökumppani.
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”Aika virtaa
nykyhetkeen
kahdesta suunnasta,
tulevaisuudesta ja
menneisyydestä
ajatuksina ja
maailmana.”

Pentti Malaska (s. 23)



ISBN 978-952-94-7207-9 (pehmeäkantinen)

ISBN 978-952-94-7208-6 (PDF)
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