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DAMA International

VISION

DAMA International's vision is an 
essential resource to those who engage 
in information and data management.

MISSION

DAMA International is a not-for-profit, vendor-
independent, global association of technical and 
business professionals dedicated to advancing the 
concepts and practices of information and data 
management. PURPOSE

DAMA International’s primary purpose 
is to promote the understanding, 
development and practice of managing 
data and information as key enterprise 
assets to support the organization.



DAMA Finland ry

VISION

DAMA Finland's vision is an essential 
resource to those who engage in 
information and data management.

PURPOSE

DAMA Finland’s primary purpose is to 
promote the understanding, 
development and practice of managing 
data and information as key enterprise 
assets to support the organization.

MISSION

DAMA Finland ry is a not-for-profit, vendor-
independent association of technical and business 
professionals dedicated to advancing the concepts 
and practices of information and data management.



DAMA Shared Organizational Goals

Influence practices, education and certification in 
the information and data management profession.

Form alliances with other organizations with similar 
principles to strengthen the profession.

Help practitioners become more knowledgeable 
and skilled in the information and data 

management profession.

Support DAMA members and their organizations 
to address their information and data management 

needs.



DAMA FINLAND Society Members

Better Business Value
with 

Data Management Best Practices

https://www.arihovi.com/en/english-frontpage/
https://www.enfogroup.com/
https://spartaconsulting.fi/
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DAMA DMBOK 2.0

CDMP SERTIFIKAATTI



DAMA DMBOK on IT-alan

ammattilaisille, liiketoiminta-

johtajille, tietotyöläisille, 

kouluttajille ja tutkijoille

tarkoitettu viitekehys

tietopääoman ja –

infrastruktuurin johtamiseen. 



What is Data Management?

▪Data Management is the development, execution, and supervision of plans, policies, programs, and 
practices that deliver, control, protect, and enhance the value of data and information assets 
throughout their lifecycles. 

▪Data management professional is any person who works in any facet of data management to meet 
organizational goals. Data management employee roles vary from high technical (database 
administrators, network administrators, programmers) to strategic business (e.e. data stewards, data 
strategists, chief data officers) roles. 



YMPÄRISTÖTEKIJÄT



OSAAMISALUEET



AMMATTILAISUUDEN 

SERTIFIOINTI



Mitä tiedon hallinnoinnin

viitekehykset, kuten DMBOK, 

ovat ja mihin ne on tarkoitettu?



Yleisellä tasolla DAMA DMBOK käytetään

 Yhdenmukaistamaan tiedon johtamisen käsitteiden ja 

menetelmien ymmärtämistä ammattilaisten ja laajemman 
yleisön kesken.

 Tukemaan organisaatioiden tiedon johtamisen strategioiden 

ja kehitysohjelmien suunnittelua.

 Tunnistamaan tiedon johtamisen tarkempia tietolähteitä ja 

aihepiirien sisältöjä .

 Arvioimaan organisaatioiden kyvykkyyksien maturiteettia ja 

asiantuntijoiden asiantuntemuksen laajuutta sekä syvyyttä.

 Ohjaamaan tiedon johtamisen koulutusohjelmien  ja 

tutkimusaiheiden sisältöjä.

Adapted from keynote speech by Chris Bradley, DAMA Fellow, Independent Data Strategist
“DMBOK 2.0 and other frameworks including TOGAF & COBIT”
https://www.slideshare.net/inforacer/dmbok-2-keynote-v100

https://www.slideshare.net/inforacer/dmbok-2-keynote-v100


VASTAA PÄÄOSIN ”MITÄ” TIEDON 

JOHTAMINEN TARKOITTAA, TAVOITTELEE JA 

SISÄLTÄÄ

DMBOK on tiedon johtamisen käsitteiden, organisaatioiden 

toimintojen ja käytänteiden katalogi. 

 kertoo MITÄ tiedon johtamisen toiminnoilla ja menetelmillä 

tavoitellaan tiedon johtamisen osalta.

 vastaa kysymykseen MITÄ nämä tarkoittavat, sisältävät 
tarkemmalla tasolla ja mistä saisi lisätietoja kyseisiin asioihin.

 kuvaa hyvin yleisellä tasolla periaatteita ja linjauksia MITEN näitä 

käytäntöjä ja toimintoja tulisi toteuttaa käytäntöön.



EI VASTAA TARKASTI ”MITEN” 

VAIHTOEHTOJA TULISI VALIKOIDA TAI 

SOVELTAA KÄYTÄNNÖN TASOLLA

DMBOK ei tarjoa soveltamisohjeita organisatoristen kyvykkyyksien tai 
ohjelmistoratkaisujen käytännön toteuttamiseen.

 Ei kuvaa MITEN tiedon johtamisen toimintoja ja menetelmiä tulisi 
valikoida, painottaa ja soveltaa liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

 Tähän tarvitaan laaja-alaista todennettua osaamista ja kokemusta eri 
lähestymistavoista ja menetelmistä.

 Ei vastaa kysymykseen MITEN tiedon johtamisen tekniset ratkaisut 
tulisi toteuttaa käytännössä tai eri osaamisalueiden yhdistelminä.

 Tähän tarvitaan syvällistä käytännön osaamista ja kokemusta eri 
menetelmistä ja välineistä.



Project management

(PMBOK)

Business analysis

(BABOK)

IT Service management

(ITIL)

Architecture Framework

(TOGAF)

IT Governance

(COBIT)

TIEDON JOHTAMINEN TULEE NIVOA OSAKSI 

ORGANISAATION MUUTA TOIMINTAA – ÄLÄ 

EROTA SITÄ ITSENÄISEKSI SIILOKSI

Adapted from keynote speech by Chris Bradley, DAMA Fellow, Independent Data Strategist
“DMBOK 2.0 and other frameworks including TOGAF & COBIT”
https://www.slideshare.net/inforacer/dmbok-2-keynote-v100

Data management

(DMBOK)

https://www.slideshare.net/inforacer/dmbok-2-keynote-v100


A not-for-profit, vendor-independent 
association of technical and business 
professionals dedicated to advancing the 
concepts and practices of information and 
data management.

An official chapter of DAMA International and 
a member of the Finnish Information 
Processing Association,TIVIA society.

Websites
◦ Website: https://damafinland.fi/

◦ LinkedIn company: 
Https://www.linkedin.com/company/dama-
finland-ry/

◦ LinkedIn Group: 
https://www.linkedin.com/groups/4058075/

Networks
◦ TIVIA: https://tivia.fi/in-english/

◦ DAMA International: https://www.dama.org/

DAMA Finland ry

https://damafinland.fi/
https://www.linkedin.com/company/dama-finland-ry/
https://tivia.fi/in-english/
https://www.dama.org/

