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Kaakkois-Suomen Amk.
ietojohtaminen ry:n 70-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat
11.5. juhlaillallisii
huoneella ja 12.5.
tyyn Tietojohtamisen teemapäivi
Tapahtuma kokosi Haaga-Helian
auditorion 80 osallistujaa. Tietojohtaminen tarkoittaa kaikkia niitä
malleja, menetelmiä ja prosesseja,
joiden avulla tiedosta luodaan uutta
arvoa. Arvo voi olla esimerkiksi
kulttuurista, sosiaalista tai taloudellista.

"Teemapäivän avaussanat lausuivat
Haaga-Helian apulaisrehtori Minna Hiillos ja

Tietojohtaminen ry:n

hallituksen puheenjohtaja Marjukka Nyberg. Tilaisuuden juonsi
yliopettaja Martin Stenberg.

Päivän

aluksi Stenbergtotesi, että vanha
mainoslause ”Auto - sillä kulkee
kaikki” on päivitettävä nykyaikaan:
auton paikalla on tieto. Varsinkin
kun tieto on lähitulevaisuudessa se,
joka liikuttaa myös autoja.

Keynote-puheenvuoron piti tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Hän

esitti murheellisen tarinan s
miten Suomea on tietosuoja-asioissa johdettu.
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