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Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä keskinäistä
yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista ICT-alalla kohderyhmänä
tietohallinnon ja liiketoiminnan johto ja asiantuntijat. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. ICT-alan tapahtumia, keskustelu- ja
koulutustilaisuuksia.

Toiminta ei keskity ainoastaan tietohallintojohtajien tukemiseen ja
kehittämiseen, vaan yleisesti IT-johtamiseen, sen haasteisiin ja osaajien
verkottumiseen.

Toiminnan kehittämiseksi luodaan hallituksen vuosikello, johon tullaan
aikatauluttamaan sekä hallituksen, että yhdistyksen tärkeät vuosittaiset
tapahtumat. Vuosikellon avulla kuvataan myös roolit, joiden avulla
toimintasuunnitelma saadaan toteutettua.

Tapahtumat

Tapahtumajärjestäminen on ollut suosituimpia tapoja kehittää sekä
yhdistyksen että IT-johtamisen kehitystä. Korona toi paljon muutoksia sekä
tapahtumien suosioon että toimintamalleihin. Yhdistys selvittää vuoden 2023
alussa missä muodossa tapahtumatoimintaa kannattaa jatkaa. Yhdistys tulee
jatkossa panostamaan tapahtumiin sekä järjestämällä tapahtumia (CIO-illat,
round-table keskustelut ja yritysvierailut) että osallistumalla merkittäviin
IT-johtamista edistäviin tilaisuuksiin. Osa tapahtumista tullaan järjestämään
live-tapahtumina, osa verkkopohjaisina webinaareina esim. TIVIA
koulutusportaalin kautta.

ILF:in tavoitteena on olla järjestämässä tai osallistua noin kuuteen
IT-johtamiseen keskittyvään tilaisuuteen vuoden 2023 aikana. Tilaisuudet
voivat olla myös kaikille avoimia tapahtumia, kuten Teknologia
2023-tapahtuma tai CIO Nordic 2023.



Tapahtumien järjestämisen tehostamiseksi hallitus nimeää kaksi henkilöä
vastaamaan tapahtumien suunnittelemisesta ja organisoinnista myös
hallituksen kokousten välisenä aikana. Lisäksi jokaiselle tapahtumalle
nimetään vastuuhenkilö.

Viestintä

Viestintää tullaan jatkamaan aktiivisesti. Myös mahdollisen kuukausikirjeen
toteuttamis mahdollisuutta selvitetään. Viestintää pyritään myös
tehostamaan julkisempaan suuntaan hyödyntämällä IT-Insider tai TIVI.fi
-tyyppisiä kanavia. Hallituksesta tullaan nimittämään kaksi henkilöä
vastaamaan viestinnästä ja mm. avaamaan neuvottelut Alma Median kanssa
yhteistyön tiivistämisestä.

Sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä jatketaan ja tehostetaan. Kanavat
ovat olleet vähäisellä käytöllä ja hukkuvat helposti yritysten tuottamaan
massatuotantoon, joten toimintamalleja ja kanavien käyttöä suunnitellaan
yhteisesti ja arvioidaan jäsenistön ja muiden TIVIA yhteisöjen mahdollisuuksia
tukea toisiaan näkyvyydessä.

TIVIA toimiston kanssa käydään keskusteluja, miten viestintää voitaisiin
yhteistyössä tehostaa sekä kansalliselle vaikuttamiselle että TIVIA-yhteisön
sisällä.

ILF.fi sivujen päivitys on ajankohtainen sekä sivujen ulkoasun että sisällön
ajantasaisuuden osalta. Sivujen päivittämiseen nimetään hallituksesta
henkilö.

Verkottuminen

Verkottumista tehdään jäsenistön kesken, mutta myös muiden
TIVIA-yhteisöjen ja IT-johtamista tukevien tahojen kanssa. Vuoden 2023
aikana arvioidaan yhteistyömalleja laajemmin myös kaupallisten toimijoiden,
kuten CIO Nordic, Directors Institute Finland, Gartner, BT-Forum ja
Management Events kanssa. Yhteistyömalleja arvioitaessa on ensisijaisen
tärkeää ylläpitää ILF:n puolueettomuutta ja sen jäsenten toiminnan
luottamuksellisuutta.

Verkottumisessa keskitytään myös tiedon ja osaamisen jakamiseen
verkottumalla muiden osaamisyhteisöjen kanssa, tarjoamalla puhujia
kumppanien tilaisuuksiin ja osallistumalla mentorointitoimintaan.



CIO Agenda

CIO Agenda -kehitystyötä jatketaan. Erityisesti keskitytään materiaalin
hyödyntämiseen ja jakamiseen verkkomateriaalina (sähköinen materiaali
luvattu myös kirjan yhteydessä). Hallitus nimeää vähintään yhden henkilön
vastaamaan kehitystyöstä ja materiaalien hyödyntämisestä.

Tutkimustyö

Tukeakseen toimintaansa ja CIO Agenda-kirjan kehitystyötä, ILF keskittyy
myös vahvasti tutkimustyöhön. Hallitus nimeää kaksi henkilöä vastaamaan
tutkimustyöstä.

Tutkimustyöhön tulee sisältymään delphi-tutkimus CIO:lle tärkeistä asioista
maalis-toukokuun 2023 aikana.  IT- ja digitalisointibarometri toteutetaan
2023-2024 aikana, ja kolmannesvuosittain järjestetään 60 minuutin mittainen
verkossa pidettävä ja ILFin jäsenille järjestettävä digitaalisen muutoksen
roundtable.

Hallitus

Hallitus kokoontuu kuudesti vuodessa tai tarvittaessa useammin. Tiiviimmän
kokoontumisen tarvetta keväällä on nostettu esille ja hallitus kokoontuu
ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen osalta jatketaan aikaisempaan malliin, eli noudatetaan TIVIA:n
jäsenmaksuperiaatteita.


