
 

KUTSU 
Kutsumme sinut katsomaan kanssamme tiedolla johtamisen tulevaisuuteen ja kuulemaan Tietokiri-hankkeen 
saavutuksista Tietokiristä maratoniksi -tilaisuuteen  

torstaina 23.1.2020 klo 9.00–12.00 Säätytalolle 
Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki 

Tiedosta tekoihin – miten tämä tavoitteemme on toteutunut, entä miltä näyttää tiedolla johtamisen 
tulevaisuus? Tule mukaan varmistamaan, että tiedolla johtamisen vallankumous jatkuu myös vuonna 2020!  

Tietokiristä maratoniksi -tilaisuudessa keskustellaan Tietokiri-hankkeen aikana saavutetuista virstanpylväistä. 
Mitä olemme tehneet ja oppineet viimeisen kahden vuoden aikana, entä miten pääsemme näiden oppien 
avulla eteenpäin kohti yhteistä tiedolla johtamisen aikakautta?  

Kuulemme aamupäivän aikana myös filosofi Maija-Riitta Ollilan ajatuksia herättävän puheenvuoron 
dataetiikan haasteista. Miten voimme olla varmoja siitä, että dataa ja tietoa käytetään ja yhdistellään 
eettisesti? Mitä asioita tämän varmistamisessa tulee ottaa huomioon? 

Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen lounaan äärellä.  



 

Ohjelma 
8.30 Aamukahvi 
 
9.00  
Tilaisuuden avaus 

• alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö 
• pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori 

 
Keskustelu hankkeen osa-alueiden aikaansaannoksista  

10.00-10.15 Tauko 
 
Dataetiikan haasteet, filosofi Maija-Riitta Ollila 
Tuloksellista Tietokiri-yhteistyötä: case Syyttäjälaitos, Jukka-Pekka Sirviö 
 
11.30 Kevyt salaattilounas 

Tiedolla johtaminen on meidän kaikkien asia – toivomme, että juuri sinä pääset paikalle. Nähdään Säätytalolla 
23. tammikuuta! Tilaisuutta voi seurata myös verkossa. Näet tapahtuman tarkemmat tiedot osoitteesta 
tietokiri.fi/tapahtumat.  

Ilmoittaudu mukaan 17.1.2020 mennessä verkkolomakkeen kautta. Otathan mukaan kuvallisen 
henkilöllisyystodistuksen. 

Ystävällisin terveisin 

Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 
Hansel 
Vimana 
HAUS 
Maanmittauslaitos 

https://tietokiri.fi/ajankohtaista/tapahtumat/
https://tietokiri.fi/ajankohtaista/tapahtumat/
https://www.lyyti.in/Tietokirista_maratoniksi_tilaisuus_8643
https://www.lyyti.in/Tietokirista_maratoniksi_tilaisuus_8643
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