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In English

TTL60v RoadShow materiaalit saatavilla

TTL 60 vuotta 

Tietotekniikan liitto ry (TTL) jäsenyhdistyksineen järjesti vuoden 2013 road shown, jossa käsiteltiin liiketoiminnan
vaatimuksia tietohallinnon ja tietoturvan näkökulmasta. Mukana ohjelmaa tekemässä olivat Tietoturva ry, ICT
Leaders Finland (ILF) sekä Tampereen tapahtumassa Pitky.

Millainen on tietohallinnon asema liiketoiminnan, tietoturvan ja IT-palvelujen välissä?
Mitkä ovat tietohallinnon haasteet tänään?
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Millä keinoin liiketoimintaa ja IT:tä johdetaan menestyksellisesti?
Miten tietoturva on liiketoiminnan mahdollistajana?

Juhlavuoden seminaari rantautui Pirkanmaalla Tampereen yliopistolle 5. marraskuuta 2013. Paikkana oli
päätalon luentosali A3.

Ohjelma:

13.00-13.10  Puheenjohtaja Aki Pitkäjärvi, PITKY ry; 
Avauspuheenvuoro 
*** Powerpoint-esitys tästä linkistä *** 
 
13.10-13:45 Prof. Mikko Ruohonen, TaY Informaatiotieteiden yksikkö 
ICT, strategiat ja kansainvälinen työnjako 
*** Powerpoint-esitys tästä linkistä ***

13:45-14:20  Reino Myllymäki, ILF ry 
Talouskasvun seuraava askel vaatii uutta otetta johtamiseen 
*** Powerpoint-esitys tästä linkistä *** 
 
14:20-14:40  Kahvitauko 
 
14:40-15:15  Antti Pirinen, Tietoturva ry 
Tietoturva liiketoiminnan mahdollistajana 
*** Powerpoint-esitys tästä linkistä *** 
 
15:15-15:50  Pasi Kivimäki, Pasaati Oy 
Projektitoimintaa kehittämällä tuottavuus nousuun 
*** Prezi-esitys tästä linkistä ***

15:50            Lopetus 
 
Katso myös muut road show -paikkakunnat!
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Artikkelilaji: Uutinen
 

 Tilaisuuden ohjelma
 Pitkyn esittelykalvot
 Prof. Ruohosen aineisto
 Reino Myllymäen aineisto
 Antti Pirisen aineisto

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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