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ILF Ry:n toimintasuunnitelma 

Vuodelle 2021

Vuosikokouksessa käsiteltäväksi
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Tilaisuudet (1/2)
• Maaliskuu: Tilaisuus IT-lisenssisopimuksista

– Kaisa Fahllund

– Puhuja KPMG (auki)

– CIO paneli, jossa puhujat myös mukana

• Huhti-Toukokuu CIO Agenda 2020+ kirjan julkistus
– Helena Åhmanin puheenvuoro

– ILFin puhujana ainakin Päivi Hokkanen ja CIOt

• Syyskuu Vuoden 2021 Delphi tutkimuksen tulokset ja digijohtajat puhuvat CIO:lle -
aamupuuro
– Vuoden 2021/2020 digijohtajan puheenvuoro

– TUNI yliopiston opiskelijoiden puheenvuoro

Paikka: sovitaan myöhemmin – tavoitteena face-2-face tilaisuus 
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Tilaisuudet (2/2)
• Marraskuu CIO-ilta

– CIO of the year 2021 ja ehdokkaat

• Lokakuu: IT-johtamisen ajankohtaisseminaari 
2021 (maksullinen 590, josta ILF 510, Early Bird 
390/310) CIO Agenda 2020+ pohjalta
– Ohjelma ja puhujat suunnitellaan keväällä 2021

Paikka: Scandic Hesperia (sama paikka kuin syksyllä 
2019)
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Pienimuotoiset tilaisuudet
• Esimerkiksi CIO Agenda 2020+ tapaiset 1,5 

workshopit yhden tärkeimmäksi koetun aiheen 

syventämiseksi ja casejen lisäämiseksi verkkoon –

kävisikö tämä puheena olleen roundtablen muotona?

• Syksy 2021: Meet-up yritysjäsenen kanssa 

järjestettynä
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CIO Agenda 2020+
• Kirjan kirjoittaminen ja toimittaminen – talvi-

kevät 2021

– Rahoituksen haku päätoimittajille

• Verkkomateriaalin julkaiseminen (32 korttia)

• Delphi-tutkimus 2021

– Pohjaksi 32 korttia + covid-19 tekijät + 
muutama muu
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IT-ja digitalisointibarometri
• Vuoden 2020 tulosten julkaisu 4 webinaarissa yhdessä TIVIAn kanssa

– 11.3: Miksi digitalisaatio on joillekin uhka ja toisille mahdollisuus koronan aikana? 
Covid-19 vaikutus IT:n ja digitalisaation johtamiseen, liiketoiminnan menestykseen 
ja näihin vaikuttavat tekijät

– 13.4: Mikä on IT:n ja digitalisaation soveltamisen ja johtamisen tilanne 
suomalaisissa yrityksissä? Miten teknologinen osaaminen näkyy soveltamisen ja 
johtamisen osaamisessa

– 19.5: Osaavatko suomalaiset yritykset johtaa IT-projekteja ja kyberturvaa? Vain 
1/3 IT-projekteista on menneinä vuosina onnistunut ja kyberturva on jäänyt 
julistuksiksi, onko tilanne parantunut

– 10.6: Miksi toiset yritykset saavat hyötyjä IT:stä ja digitalisaatiosta ja toiset eivät?

• Barometri 2021
– Kysymysten teko syys-lokakuu

– Kysely loka-marraskuu

– Tulosten julkistus 2022
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Hallitus ja valiokunnat
• Hallituksen kokoukset parillisten kuukausien 

toinen torstai 11.2.2021 alkaen 2h + 
”joulu”dinner vuodelta 2020 vuoden 2020 
hallitukselle, kun se voidaan pitää

• Tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia (2020 oli 3 
tilaisuuksiin ja niiden ohjelmaan liittyen)

• Valiokunnat (ehdotus): CIO Agenda 2020+, 
CDO yhdessä DAMA Finlandin kanssa, 
Barometri, hallinto-, talous ja tilaisuudet 


