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ICT Leaders
tietohallinnon johtamisen ammattilaiset

CIO Agenda 2020+
Etätyöpaja

10.6.2020 17:00-19:30
Tapahtuman tavoitteet

• Kertoa minkälaisia analyyseja, havaintoja ja oppeja olemme jo tähän mennessä 

tehneet ja saaneet

• Lisätä merkityksellisellä vertaisryhmän kohtaamisella kunkin osallistujan 

ymmärrystä tietohallintojohtajan työstä 

• Työstää työpajassa käyttökelpoista materiaalia ILF:n tietohallintojohtajan työstä 

laadittavaan CIO kirjaan ja verkkomateriaaliin
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Asialista 10.6.2020

16:30-17:00 Liittyminen ja etäyhteyden virittelyä 

17:00-17:40 Tomin ja Päivin alustukset

17:40-17:55 Työryhmien tehtävät ja ryhmiin jako

17:55-18:45 Työryhmien työskentely

18:45-19:30 Paluu pääkanavalle

Työryhmien purku

Loppuyhteenveto
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Alustukset (17:00-17:40)
Tämän CIO Agenda 2020+ verkkotyöpajan aluksi Tomi Dahlberg ja Päivi Hokkanen esittelevät delphi tutkimuksen analysoidut 

tulokset.

• Mihin järjestykseen vastaajat asettivat CIO:lle tärkeät asiat ja mikä oli näkemysten hajonta

• Kokonaistulosten lisäksi vertaamme vastaajista muodostettujen ryhmien (yritykset - julkinen hallinto, Suomen 50 suurinta yritystä - muut yritykset, 

valtiorahoitteiset - kuntarahoitteiset, yliopistot ja AMK:t) vastauksia toisiinsa. 

• Olemme myös arvioineet ILF:n hallituksen keskuudessa kutakin asiaa seuraavilla ulottuvuuksilla: Kohdistuuko asia organisaation sisään vai 

organisaatiosta ulos, onko asian vaikutus nopea vai hidas, onko asian vaikutus evolutiivinen vai revolutiivinen ja tavoitellaanko asialla kustannussäästöjä 

vai toiminnan kasvua.

• Kerromme myös näistä tuloksista ja pääset arvioimaan ILF:n hallituksen jäsenten arvioita. Lopuksi puhumme kirjan sisällöstä.

Kutsuimme maalis-huhtikuussa maamme suurimpien yritysten ja organisaatioiden CIO/CDO:t kaksikierroksiseen delphi-

tutkimukseen CIO:lle tärkeiden asioiden priorisoimiseksi

• Ilahduttavan moni osallistui eli 89 kutsun saaneesta 252:sta henkilöstä vastasi. 

• Lisäksi 10 kutsuttua kertoi, ettei pysty COVID-19 tilanteen tai muun syyn takia osallistumaan. 

• Keräsimme netistä maamme 200 suurimman yrityksen sekä suurimpien valtiohallinnon ja kunnallisten organisaatioiden Suomessa asuvien CIO/CDO 

sähköpostiosoitteet ja tulos oli tuo 252. 

• Kaikilla kohdejoukossa ei ole CIO/CDO:ta eikä kaikille CIO/CDO:lla ole verkosta löytyvää sähköpostiosoitetta.

Käytämme tutkimuksen tuloksia viime vuonna aloittamamme CIO Agenda 2020+ työn apuna sen aiheiden valinnassa. 

• Tavoitteemme on muun muassa synnyttää painettu ja sähköinen jatkuvasti päivittyvä “kirja” tietohallintojohtamisesta. 

• Kun johtaminen poikkeaa yrityksestä toiseen useasta syystä, pyrimme sisällyttämään tämän, osin jopa ristiriitaisen tietämyksen kirjon kirjassa. 

• Teemme tätä työtä vapaaehtoisvoimin itse kunkin meistä työn ohessa. Kutsun Sinut osallistumaan tähän työhön tilaisuuden jälkeen. Vaikkapa 

kirjoittamalla lyhyt kuvaus jostain itsellesi merkityksellisestä tietohallintojohtamisen aiheesta. 

• Aihealueiden runsauden vuoksi jokaisella on taatusti annettavaa. Samalla jatkamme työpajassa marraskuussa 2019 aloitettua työtä.

• IT:n johtamisen ja palveluhallinnan sekä digitaalisen tiedon parhaiden käytäntöjen kehittämiseen osallistuvana ja CIO:n työtä koskevaan tietämykseen 

perehtyneenä uskallan väittää, että teemme Suomessa ILF:n puitteissa jotain ainutlaatuista, joka toivottavasti auttaa meitä pärjäämään kansakuntana, 

yrityksinä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioina sekä kansalaisina.  
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Ryhmätyöskentelyn ohjeet (17:55-18:45)

1. Kukin ryhmän jäsen valitsee 
mielenkiintoisen aiheen, jota työstää 
aiheen lomakkeeseen yhtä aikaa 
muiden kanssa (15min)

2. Ryhmä täydentää keskustellen ryhmän 
aiheita (35min)

3. Ryhmä valitsee tuloksien esittelijän

• CIO Agendan 
aiheiden 
kuvaamisessa 
ei saa poistaa 
toisen 
kirjoittamaa 
tekstiä. 

• Voit täydentää 
kuvausta tai 
kirjoittaa 
eriävän 
mielipiteen 
kuvaukseen.
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Työryhmien purku ja yhteenveto (18:45-19:30)

• Ryhmittäin kierroksia (35min)

– 1. aiheen kuvaus / ryhmä

– Kommentteja ja keskustelua / aihe

– Seuraavan ryhmän aihe

• Yhteenveto (5min) /Tomi


