
  

Konsulttitoimisto Virike järjestää ja ohjaa 
Teknologiajohtamisen foorumia, jonka tarkoituksena 
on koota yrityksiä yhteen tarkastelemaan ja 
hyödyntämään parhaita käytäntöjään.

Foorumissa arvioidaan ja analysoidaan 
yritysten menettelytapoja, joita sitten tarkastellaan ja 
joista keskustellaan yhteisissä kokoontumisissa.

Tavoitteena on saattaa yritykset yhteen 
vaihtamaan ajatuksia, avoimesti jakamaan parhaita 
käytäntöjä ja oppimaan toinen toisiltaan.

Foorumin on tarkoitus muodostua 
järjestettäväksi  toistuvasti säännöllisin väliajoin ja 
keskittyen vaihtuviin teemoihin. Tämänkertainen 
teema on

Strateginen teknologiajohtaminen:
Kuinka johtaa teknologiaa strategisena resurssina

Siinä tarkastellaan seuraavia näkökulmia:

● teknologiastrategian kehittäminen
siten että se tukee liiketoimintastrategiaa

● suunnittelu ja mukauttaminen:
mitä teknologioita, mistä ja milloin

● strategian toteutus:
kehitysprojektit ja muutoshankkeet

Pähkinänkuoressa: avain on yhdensuuntaistaa 
teknologia- ja liiketoimintaponnistelut niin että niiden 
yhdistelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Yhteisiä kokoontumisia terävöittävät lisäksi  
tutkimus- ja liike-elämän asiantuntijoiden aiheeseen 
liittyvät esitelmät.

Foorumin loppuraportti kostuu seuraavasti:

● tausta ja teoreettinen viitekehys
● tutkimuksen yhteenveto
● yrityskohtaiset löydökset
● analyysi, yhteenveto ja suositukset

Miksi “parhaat käytännöt”?

Uusien käytäntöjen kehittyminen vie aikansa, 
aivan kuten on kaikkien innovaatoiden laita (katso 
kuva alla).

Siksi foorumissa ei ole “pyöreän pöydän” 
keskusteluja, ei myöskään työryhmiä joiden tuotokset 
olisivat hyödynnettävissä joskus kaukaisessa 
tulevaisuudessa.

Tavoitteena on seuloa  alan parhaat, kypsät 
käytännöt, joilla on vankka teoreettinen ja koeteltu 
perusta, ja jotka voi siten soveltaa ja ottaa käytäntöön 
viiveittä.
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Teknologiajohtamisen foorumi

- Hyödynnä parhaat käytännöt -

✔ kesto yksi vuosi

✔ hyödynnä vipuvaikutus

• osallistumismaksu 10 000 € koko vuodeksi
• kaikki tuotokset osallistumismaksun hintaan

✔ saat käyttöön ja sovellettavaksi parhaat käytännöt välittömästi

✔ ei rasita voimavarojanne

• varaa kaksi työpäivää katselmointiin ja materiaalin keruuseen 
toimitiloissanne ja yksi päivä löydösten ja suositusten tarkasteluun

• yhteiset tapaamiset: foorumin aloitus, välitarkastelut sekä 
päätösseminaari

✔ tuotokset

• syvää luotaava arvio yrityksenne käytännöistä ja suositukset 
kehitystoimiin löydösten perusteella 

• tapaamiset: exploring the fndings, presentations by practitioners
• loppuraportti: viitekehys (alan parhaat käytännöt), yrityskohtaiset 

katselmoinnit, analyysi ja suositukset
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