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Tomi Dahlberg on aloittanut Turun yliopiston 
työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa 
tammikuussa 2018.

yhteisöjen tunnustama tietojohtamisen ja tietohallinnon asiantuntija (mm. kan-
sainvälisen International Academy of CIO varapuheenjohtaja, akkreditointiryhmän 
jäsen, aktiivinen SFS-standardoinnissa).
Dahlberg on toiminut aktiivisesti ylimpien portaiden tehtävissä (ma. professorina, 
tutkimusjohtajana ja erikoistutkijana Åbo Akademissa, Jyväskylän yliopistossa, Aalto-
yliopistossa ja Turun yliopistossa). Hän on opettanut säännöllisesti strategiseen 
tieto johtamiseen ja tiedonhallintaan liittyviä kursseja ja ohjannut opinnäytetöitä 
sekä osallistunut Turku Information Systems Alliancen toimintaan sen alusta saakka.
Hän on osallistunut yritysyhteistyössä tehtävien hankkeiden valmisteluun yliopistos-
samme ja johtaa Business Finland -rahoitteista Maritime Digital Supply Space -han-
ketta, joka toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa 2017–2020. 

Kansainvälinen toiminta
 •  IJITBAG Journal ja IAC Journal tieteellisten aikakauskirjojen associate editor
 •  International Academy of CIO (IAC), varapuheenjohtaja 
 •  ISO/IEC JTC1 SC40 ja sen WG1 ja WG2 jäsen

Nykyiset merkittävät luottamustoimet
 • hallituksen puheenjohtaja: ICT Leaders Finland (ILF) ry, Blockchain Forum ry  

ja DBE Core Oy  
 •  puheenjohtaja, SFS:n standardointiryhmä 308 
 •  CIO of the Year -valintaraadin puheenjohtaja
 •  Vuoden digijohtaja -valintaraadin puheenjohtaja
 •  hallituksen jäsen: Danske Mortgate Bank Oyj ja XCure Oy

Palkinnot ja huomionosoitukset
 • väitöskirjapalkinto, Helsingin kauppakorkeakoulu | 1991
 • Tietoviikko-lehti valinnut Suomen 100 IT vaikuttajan joukkoon vuosittain vuodes-

ta 2005 lähtien

Tavoitteet Professor of Practice -kaudelle
 •  edistää digitaalisen liiketoiminnan johtamisen tutkimusta ja opetusta Turun 

yliopistossa, Suomessa ja kansainvälisesti tukien näin yrityksiä, julkishallinnon 
organisaatioita, kolmannen sektorin organisaatioita ja kansalaisia toteuttamaan 
digitalisaation tarkoittamaa transformaatiota suomalaisten hyvinvoinnin turvaa-
miseksi ja lisäämiseksi

 •  jatkaa yhteistyössä jatko-opiskelijoden ja muiden tutkijoiden kanssa aktiivista 
tieteellisten ja muiden artikkeleiden julkaisemista 

 •  avustaa Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta ja opetusta rakentamalla  
yh teyksiä yliopiston  tutkijoiden ja opettajien sekä työelämäverkostojeni välillä

 •  tukea Turun kauppakorkeakoulun Disruption Laboratoryn toimintaa
 •  järjestää IAC:n vuosikokous Suomessa 2021 tai 2022 teemaltaan sopivan tieteel-

lisen konferenssin yhteydessä

Aiemmat työtehtävät  
 •  toimitusjohtaja, Tomi Dahlberg Oy | 2009–2017
 •  ma. professori (osa-aikainen), Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu | 2000–

2010
 •  hallituksen puheenjohtaja ja teknologiajohtaja, Pintavision Oy | 2004–2009
 •  palveluliiketoiminnan johtaja, ryhmän tietohallintojohtaja, Elisa Oyj/ 

Radiolinja | 2001–2004
 •  varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsen, Suomen Vientiluotto/Leonia Pankki/ 

Danske Bank Plc | 1991–2001, 2016–2017
 •  johtaja, Suomen optiomeklarit Oy (OM Nasdaq) | 1988–1991
 •  tutkimus- ja kehityspäällikkö, Unic Oyj | 1984–1988

Yksikön perustelut Professor of Practice -rekrytoinnille
Tomi Dahlberg on ansioitunut johtajana elinkeinoelämässä toimiessaan yri-
tysten ylimmässä johdossa ja hallituksissa. Hän on tunnettu ja ammatillisten 
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Kalevon nimittäminen työelämäprofessoriksi vahvistaa Turun yliopiston ja 
yhteiskunnan vuorovaikutusta. Tehtävä edistää kuvadataan liittyvän tutki-
muksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja luo yhteistyömahdollisuuksia 
sekä yliopiston ja yritysten yhteistutkimushankkeisiin että opiskelijoiden 
lopputöiden ohjaamiseen ja tekemiseen. 
Ossi Kalevon on tarkoitus osallistua sekä tieteelliseen tutkimukseen että 
opetukseen. Hän osallistuu data-analytiikan opetussisältöjen kehittämiseen 
erityisesti ottaen huomioon niiden ajankohtaisuus ja yhteys käytännön  
toimintaan. 

Kansainvälinen toiminta
 • Yhteistyö isojen kansainvälisten yritysten kanssa kuten ST Micro-

electronics, Texas Instruments, Broadcom, Intel, Arm, Toshiba, Samsung  
ja Sony. 

Merkittävät luottamustoimet
 •  Program Committee Member in ODES (Optimizations for DSP and  

Embedded Systems) 

Tavoitteet Professor of Practice -kaudelle
 •  edistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä kehittämällä ratkaisuja, miten 

yrityksien henkilökunnan jäsenet voisivat kouluttautua tohtoreiksi sekä 
mahdollisesti saada yritykset osallistumaan tohtorikoulutukseen

 •  kehittää keinoja, miten yritykset voisivat paremmin hyödyntää jo valmistu-
neita tohtoreita yhteistyöprojekteissa

 • osallistua tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen
  
Keksinnöt

 • Lukuisia patentteja Nokialle ja Gurulogicille

Aiemmat työtehtävät
 •  osakas ja varapääjohtaja, Gurulogic Microsystems Oy |  2012–
 •  technology fellow, Nokia Oy | 2003–2012
 •  vanhempi tutkimusinsinööri, Nokian tutkimuskeskus | 1996–2003
 •  useita tehtäviä, viimeisimpänä vanhempi tutkimusinsinööri, Tampereen 

teknillinen korkeakoulu | 1991–1996

Yksikön perustelut Professor of Practice -rekrytoinnille
Ossi Kalevolla katsotaan olevan vankan työkokemuksensa ja osaamisensa 
ansiosta erinomaiset edellytykset tukea data-analytiikan tutkimusta ja ope-
tusta Turun yliopistossa. 
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Ossi Kalevo aloitti Turun yliopiston luonnontieteen ja 
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