
Tietojohtamisen tutkimus tänään OSA 3 TEKSTI: MIIA KOSONEN
AMiiaKosonen

Kirjoitussarjassaesitellään suomalaista tietojohtamisen

tutkimusta,sen tuloksiaja tekijöitä eri puolilta maata.

Kehitä tietojohtamista systemaattisesti
- se näkyy myösviivanalla

Tietojohtamisen tutkimus tänään -sarjan kolmannessaosassa vierailemme

Lappeenrannanteknillisellä yliopistolla. Haastateltavinani ovattietojohtamisen

professorit Kirsimarja Blomgvist ja Aino Kianto. LUT:n Tietojohtaminenja johtajuus

-ohjelma on kasvattanut suosiotaan. Vuonna 2018 hakijamääräyli kaksinkertaistui,

samalla kun koulutussiirtyy Lappeenrannasta Lahteen. Kasvu on myöstervetullut

signaali siitä, että tietojohtamisen opeille on yhä enemmän kysyntää.

Pyysin professoreilta elävän elämän esimerkkiä hyvästä jossain kabinetissa, mukaan onkutsuttulaaja asian-
tietojohtamisesta. Blomgvist mainitsee parhaillaan käyn- tuntijapooli avoimesti ja vapaaehtoispohjalta.” Hyvää

nissä olevantietopolitiikka-valmistelun, jota Valtiovarain- tietojohtamisen näkökulmastaon avoin toimintatapaja

ministeriö koordinoi. Konseptionollutraikasja yllättävä: selkeä yhteiskunnallinen tavoite, joiden myötä on myös

"Sensijaanettäviisi keski-ikäistä miestä kokoontuisi saatutuloksia.
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Kaikkiinhimillinen ja mielekäs

toiminta rakentuutiedolle,

Kianto kertoo Hong Kongintutkijavierailusta, jossa yhtenä

kohteenaoli monikansallinen rakennus- ja arkkitehtiyri-
tys Arup. Tiedon jakaminenon elävä ideologialäpi koko
yrityksen, ihmisettodellakin jakavat sen mitä tietävät,

myösyrityksen ulkopuolella. Arvo luodaantiedosta — ja
kaikki muu tekeminenperustuutälleprinsiipille. "Oikean

asenteen"lisäksi yritys on myös panostanutriittävästi

resursseja tiedon viemiseksi toimintaanasti. Esimerkkinä

onhyvin organisoitu sisäinen ja ulkoinen verkko ja selkeät

näkymättietoon,

”Vaikeakuvitella inhimillistä, järkevää
toimintaa,joka ei kytkeytyisi tietoon”

Erityisesti julkisen sektorin tietojohtaminen on kasvava

suuntaus, kuten myös Johtamiskorkeakoulun Harri Laiho-

nen taannoin nosti juttusarjassammeesille. Esimerkiksi
Euroopan komissio ottaa ilmiön vakavasti ja on raken-

tanut omantietostrategian. Suomessatietojohtamisen

haasteena voidaan pitää yhä havaittavaainsinööriajat-

telua. Haluamme uskoa, että data ratkaisee ongelmat
yhdellä klikkauksella, mikä voiselittää myös lisääntyneen

kiinnostuksentiedolla johtamiseen. Se on kuitenkin vain

pieni osa tietojohtamisen isompaakuvaa, professorit
muistuttavat.Kaikkiinhimillinen ja mielekäs toiminta

rakentuutiedolle, tähdentääKianto.

Tutkimuskohteeteivät Blomgvistin mukaanole

muuttuneet vuosikymmenenaikana. Rinnalle on kuiten-

kin tullut uusia ilmiöitä, kuten tekoäly, ekosysteemittai
työn imu. Teemateivätsinänsäoleerilaisia kuin muilla

tutkimusyksiköillä Suomessa tai maailmalla. Ainutlaa-

tuista on pikemminkin toimintakulttuuri. Esimerkiksi

Technology Business Research Centerin (TBRC)perintönä
jäi monitieteinen, toimialariippumatonja kansainväli-

nenyhteistyö. Uusiin ilmiöihin tartutaan nopeasti. Tämä
allekirjoittaneen onkin helppo vahvistaa,sillä harvassa

yliopistoyhteisössäolisiviisitoista vuottasitten toivottu

tervetulleeksi verkkoyhteisöjä käsittelevä väitösprojekti.

Tutkimukseen on kokonaisuutenatullutlisää ”mus-

keleita”eli sekä journaleiden määrää että laatua, Kianto

muistuttaa.Kiantotarkastelee tutkimusryhmineentieto-

pääomanelementtejä, sen johtamisen käytäntöjäja sitä,

millainen tietopääoma on arvokkaintaeri konteksteissa.

Viimeisenä, vaanei vähäisimpänä,on tietopääoman

yhteyssuorituskykyyn. Yli tuhannestayrityksestä kerätty
aineisto on jo tähän mennessäosoittanut,ettätieto nä-

itä paremminjohtaatietoa, sitä parempi

tee niin innovatiivisuuteen, asiakastarpei-

siin vastaamiseenkuin henkilöstön hyvinvointiinkin.

  

  

Käytännön hyödyt työelämäänheti
seuraavana maanantaina

Esimerkkinä tutkimuksen tuottamistatuloksista Blom-

avist mainitsee Tekes-projekti InnoSpring Catchin. Impro-
visaatio ja nopea luottamusyhdistettiin hankkeessa uu-
deksi konseptiksi. Nopean luottamuksen malli on koettu

relevanttina ja käytännönläheisenä:sitä tarvitaan kaiken-
laisissa kohtaamisissa ihmistenvälillä. Catch-projektissa

kaikkiaan 400ihmistäeri organisaatioistaosallistui. Yksi

ryhmistäoli Nokian t&k -yksikön SO tuotekehitysinsinöö-

riä Oulussa. Osaamisen kehitysjohtaja Sari Teppola kertoi
loppuseminaarissa, kuinkaharjoitusta oli organisaatiossa.
sovellettu omassa kehityspäivässäja se tuotti idean,
joka vietiin nopeasti jatkokehitykseen maailmalle kohti
mahdollista toteutusta.

Kiantonostaaesiin yhdessäyritysten kanssa raken-
netun työkalupakin tietojohtamisen systemaattiseen
kehittämiseen.LUT:n tietojohtamisenerityisvahvuutena

on myöstiedonsiirtäminen nopeasti tutkimuksesta ope-
tukseenaikuismaisteriohjelmankautta.

Entätietojohtamisen tulevaisuus? Kiannon mukaan

tarvitaan laajempi yhteinen tietojohtamisen kehikko,
jossa ovat sisäänrakennettuna tiedollajohtaminen ja
data-analytiikka. Tämä on hyvinlinjassa Olli-Pekka

Heinosen ja Hermanni Hyytiälän havaintojen kanssa:

”Tietoyhteiskunnasta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta

tietoon perustuvan ongelmanratkaisun ja päätöksenteon

prosessit ovat edelleen kovin kotokutoisia. Edestieto-

johtamiseenja tiedon hyödyntämiseenliittyvätkielija

käsitteistö, varsinkaan suomeksi,eivätolevielä kiteyty-

neetjaetuiksi merkityksiksi.” (SK 12.8.2018) Kehityksen
eteenpäinviemiseksi olennaista on nähdä tiedon merkitys

lopputuloksessaja ottaa asia vakavastistrategisella

tasolla, haastateltavanikiteyttävät.

Kehityksen eteenpäinviemiseksiolennaista on

nähdä tiedon merkitys lopputuloksessaja ottaa

asia vakavastistrategisella tasolla.
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