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ICT Leaders Finland 
tietohallinnon johtamisen ammattilaiset

ILF Ry:n toimintasuunnitelma 
Vuodelle 2022 vuosikokouksessa 

käsiteltäväksi
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Tilaisuudet (1/2)
• Maaliskuun 10: Juridiikkailta: datan hallinnan juridiikka

– Juristitoimisto – Roschierin toimiston tiloissa
– Alustukset Data juridiikasta
– CIO paneeli data juridiiksta

• 23.3.2022 Strategy talk CIO – Profession järjestämä tilaisuus
– Tomi Dahlberg ja Päivi Hokkanen päivän puheenjohtajat
– ILFin kaikilla jäsenillä mahdollisuus osallistua maksutta  erillisellä koodilla

• 19.5.2022 Ajankohtaista CIO:n työstä
– Ajankohtaista sopimushallinnasta – CM CATS menetelmä
– Ajankohtaista Ransomwaresta ja datan palauttamisesta
– Ajankohtaista avoimen lähdekoodin käytöstä

• 3-5.5.2022 Teknologiamessut/TIVIA:
– ILFillä puolen päivän seminaari TIVIAn standillä IT:n johtamisesta osana kestävää kehitystä
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Tilaisuudet (2/2)
• Syyskuu/lokakuu: IT-johtamisen ajankohtaisseminaari 2022

– Järjestäminen yhteistyössä Professio, Alma Events, Oppia kanssa tai omin voimin
– Merkittävä alennus ILFin jäsenille esimerkiksi 250 €  (ILFin jäsen) vs 590 € (muut)

• Lokakuu – ILFin 10-vuotisjuhla
– Ohjelmallinen illallinen/gaala, jossa mukana muisteluita ja ajankohtaista asiaa
– IT-johtamisen ajankohtaisseminaarin iltatilaisuus

• Marraskuu CIO-ilta
– CIO of the year 2022 ja Vuoden digijohtaja

• Pienimuotoiset tilaisuudet
– Round-table keskustelut niinä kuukausina kun ei ole muita tilaisuuksia tai halun mukaan, huhtikuu, syyskuu, 

joulukuu
– Vierailut yritysasiakkaiden luona, esimerkiksi neljännesvuosittain
– IT- ja digitalisointibarometrin tulosten julkistus
– Delphi-tutkimus CIO:lle tärkeistä asioista julkistus
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CIO Agenda –kirjan jatko

• Verkkomateriaalin julkaiseminen vuoden 2022 
aikana

• Delphi-tutkimus 2022

– Pohjaksi 32 korttia + lisää keskeisiä kohteita SIM 
ja Harvey Nash tutkimuksista

• CxO koulutuksen tukeminen
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IT-ja digitalisointibarometri

• Vuoden 2020 barometrin tulokset julkistettiin 4 
webinaarissa yhdessä TIVIAn kanssa – ILFin jäsenet 
keskustelemassa tuloksista – sovelletaan muotoa

• Barometri 2022

– Kysymysten teko helmikuu 2022

– Kysely maaliskuu-huhtikuu 2022

– Tulosten julkistus 5-6/2022 alkaen, syksy 2022
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• Puheenjohtaja: Tomi Dahlberg 

• Jäsenet (aakkosjärjestys): Marco Halen, Päivi 
Hokkanen, Turkka Keskinen, Pekka Kimpimäki, 
Sinikka Markkula, Pete Nieminen (uusi), Piia 
Niinikoski,, Janne Puustinen, Tommi Tuovila, Pauli 
Wihuri

• Varajäsenet (osallistuvat hallituksen kokouksiin 
samoin oikeuksin kuin hallituksen jäsenet): Kai 
Linnervuo, Pekka Pajuoja (uusi)

Hallitus – vuoden 2021 hallituksen ehdotus
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Hallitus ja valiokunnat

• Hallituksen kokoukset parillisten kuukausien 
toinen torstai 10.2.2022 alkaen 2h kerrallaan

• Tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia (2021 oli 2 
tilaisuuksiin ja niiden ohjelmaan liittyen)

• Hallituksen valiokunnat: 
– Strategia ja CIO Agenda, 

– Barometri ja tutkimukset, 

– tilaisuudet, hallinto, talous, yritysjäsenet 


