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Tietojohtaminen ry  
panostaa verkostotoimintaan

Tietojohtamiseen kuuluu tärkeänä osana tiedon vaihtaminen verkostoissa. Tiedon jakaminen 
onkin eräs keskeinen tietojohtamisen prosessi. Ajatusten jakaminen samasta aiheesta 
kiinnostuneiden kesken on myös yksi hienoimmista oppimisen mahdollisuuksista.

Työnteon siirryttyä etäyhteyksien varaan, verkostojen merkitys 
on kasvanut. Verkostoissa kuulee, mikä tällä hetkellä askarruttaa 
ja puhututtaa. Verkostossa oppii myös tuntemaan ihmisiä, jotka 
pohtivat samoja asioita. Tietojohtaminen ry haluaa mahdollistaa 
asiantuntijoiden kohtaamiset tietojohtamisen teemojen ja tiedon 
äärellä. 

Vuosi toimintaa takana

Yhdistyksen julkishallinnon verkosto on ollut toiminnassa noin vuo-
den verran. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa jäsenemme 
Timo Hakalan johdolla. Tämän vuoden tapaamiset on aloitettu yh-
teisellä keskustelulla ja alustuksella, jossa on pohjustettu verkosto-
tapaamisen sisältöjä. Tämän vuoden ensimmäinen alustus käsitteli 
tietotuotannon kehittämistä. Lisäksi ryhmällä on käytössä yhteinen 
WhatsApp-ryhmä	julkishallinnon	tietojohtamisen	ajankohtaisten	
uutisten jakamiseen. Ryhmä on käytännöllinen tapa viestittää 
jäseniä mm. kiinnostavista tapahtumista.

Tavoitteena tietojohtamisen kehittämisen 
mahdollisuuksien lisääntyvä ymmärrys

Julkisen sektorin teemaryhmän keskeisenä tavoitteena on lisätä ym-
märrystä tietojohtamisen mahdollisuuksista julkisella toimialalla. Ta-

voitteena tuoda esiin tarve voimak-
kaasti kehittää tietojohtamista. 

Julkisen sektorin tietojohta-

misella on paljon mahdollisuuksia. 
Julkisella sektorilla on hallussaan 
suuria tietomassoja. Dataan pe-
rustuva tieto ja ihmisten koke-
mukset sekä organisaatioiden 
tavat toimia muodostavat ar-
vokkaan tietopääoman, joka 
mahdollistaa toiminnan ja pää-
töksenteon kehittämisen. Tieto-
johtamisen edistämisellä tuetaan 
tietopolitiikan tavoitteita ja Suomen 
kilpailukykyä. Tiedon avoimuudella lisätään 
kansalaisten luottamusta tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon. 
Tieto, sen avoimuus ja tiedon hyötykäyttäminen ovat demokraattisen 
päätöksenteon tunnusmerkkejä. 

Tervetuloa mukaan!

Toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan julkisen sektorin tieto-
johtamisen verkostoryhmään. Ryhmä kokoontuu etäyhteydellä 
tiistaisin kello 16.05–17.00 säännöllisesti kolmen viikon välein. 
Teemaryhmän jäsenet työskentelevät valtionhallinnossa, kunnissa 
ja kuntayhtymissä sekä yksityisellä sektorilla. Ryhmässä syntynei-
den ajatusten pohjalta tuotetaan sisältöä yhdistyksen koulutuksiin 
ja julkaisuihin. Tietojohtaminen ry on myös aktiivinen lausuntojen 
antaja tietoon liittyvissä lausuntopyynnöissä. Saat linkin veloi-
tuksettomiin verkostotapaamisiimme lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen	timo.hakala@hus.fi.	

Timo Hakala, työryhmän vetäjä
Anna-Maija Moilanen, Tietojohtaminen ry:n varapuheenjohtaja
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