
Tietojohtamisen tutkimus tänään

Kirjoitussarjassaesitellään suomalaistatietojohtamisen

tutkimusta, sen tuloksia ja tekijöitä eri puolilta maata.

Tieto ei ole itsestäänselvyys

OSA 4 TEKSTI: MIIA KOSONEN

Tietojohtamisentutkimus tanaan -sarjan neljännessä osassavierailemme

Turussa. Haastateltavinaniolivat dosentti, yliopettaja Harri Jalonen Turun

ammattikorkeakoulusta sekä professori Gunilla Widen Äbo Akademista.

Harri Jalosen tutkimusryhmätarkastelee arvonluonnin

uusia muotojaja alustoja. Tutkimuksentavoitteena on
auttaa organisaatioita kehittämääntietoon ja osaami-

seenperustuvia ratkaisuja, jotka synnyttävät puhuttele-
via asiakas-ja työntekijäkokemuksia.

Ilmiöistä pinnallaovattällä hetkellä digitaaliset

ympäristöt, palveluinnovointi sekä urheiluun kytkeytyvät

arvonmuodostuksentavat. Business Finlandin rahoitta-

massa DEEVA-tutkimushankkeessaselvitetään,millaisia

datan,tunteetja kokemuksetyhdistäviä arvonluonnin
tapoja digitalisaatio mahdollistaa. Horisontti2020
ohjelmasta rahoitetussa Cosie-hankkeessa puolestaan
etsitään uusiaoivalluksia julkiseen palveluinnovointiin

yhteiskehittämisenkautta.

Abo Akademissainformaatiotutkimuksen oppiaineella

onpitkät perinteetniin yksilön tietokäyttäytymisen kuin
sosiaalisten tietokäytäntöjen ymmärtämisessä. Widen

mainitsee esimerkkinä nelivuotisen Therole of infor-
mationliteracy in the digital workplace -projektin, jota
Suomen Akatemiarahoittaa. Mitkä ovat tiedontarpeet.

ja relevantit tietolähteet? Kuinka hakeatietoaja arvioida
sitä kriittisesti? Kuinka oppia soveltamaantietoa tehok-
kaastija oikein? Informaatiolukutaidon tärkeys ilmiönä

tunnistetaan, mutta hyviä keinoja arvioida ja mitata
senvaikuttavuuttatyöyhteisössäeiole ollut ennen tätä

saatavilla

Hiljaisen tiedon ja tietovalmiuksien
johtamista

Sarjan edellisessä osassa haastateltujen LUT:n professo-

reiden tavoin Widen tähdentää,että hyvä tietojohtami-

nenperustuuainatietoisuuteen tiedon arvosta resurs-

sina.Tieto otetaanliian usein itsestäänselvyytenä: sitä
on kaikkialla, kaikki käyttävätsitä kaiken aikaa.Tällöin

ei välttämättä nähdä,että tiedon organisointiin tarvi-

taanresursseja. Johtamiseen kuuluu myös henkilöstön

tietovalmiuksien — kuten informaatiolukutaidon — jatkuva

kehittäminen.
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Tietojohtamisen merkitystä ei enää

tarvitse erikseen alleviivata.

Tietojohtaminenei ole vain konkreettisten tietoresurssien

hallintaa, vaan siinä korostuu yhä enemmänsosiaalisten

prosessien ja ihmisten johtaminen. Valtaosa organisaati-
oiden arvokkaastatiedostaonhiljaista tietoa. Hyödyllisis-

tä malleista ja lähestymistavoista Widen nostaakinesille
sosiaalisen pääomanviitekehyksen. Se on olennainen,

kunhalutaan ymmärtää,mitenja miksitietoa jaetaan.

Jokaisen organisaation kannattaa tunnistaa omasosi-

aalisen pääoman toimintaympäristö sensijaan, että vain

puhuttaisiin luottamuksentärkeydestä yleisellä tasolla.
Jalosen mukaan hyvää tietojoh-

tamista on toiminnastaitsestään

syntyväntiedon ja toimintaan vai-
kuttavanulkoisen tiedon yhdistämi-
nen.Esimerkiksi terveydenhuollossa

resursseja voidaan kohdentaajärke-

vämmin analysoimalla palveluiden

tuotantokustannuksetja palveluky-

syntä.

Tietojohtamisesta on
tullut arkipäivää

Pyysin haastateltaviani myös

vertaamaan tämänhetkistätut-

kimuskenttää kymmenen vuoden

takaiseen. Digitalisaatiokehitys
ja tietoympäristön muuttuminen
ovatluonnollisesti vaikuttaneet.

tutkimuksenpainopistealueisiin.

Käyttäjälähtöisyys näkyytietojoh-
tamisessakin entistä vahvemmin.

Jalonen korostaa,että tänä

päivänätietojohtamisen merkitystä

ei enäätarvitseerikseenalleviivata.

Useimmatyritykset myös ymmärtä-

vät, että onnistuminen näkyy viivan

alla. Alan akateeminen ja käytän-

nönläheinen ulottuvuus kulkevat

vahvasti käsi kädessä. ”Tietojoh-

tamisenkäsitteellis-teoreettinen

pohdiskelu on edelleen hyödyllistä,

mutta olemme panostaneet enem-

mäntietojohtamisen mahdollisuuk-

sien ja myös uhkien empiiriseen
tutkimukseentosielämän organi-
saatioympäristöissä”, tähdentää
Jalonen.

Tutkimus on luonnollisestikin tuot-

tanut paljon kiinnostavia tuloksia.

Esimerkiksi NEMO-tutkimushankeavasinegatiivisten

tunteiden yhteyttäliiketoimintaan — aihe,josta tuskin on

saatavilla hyllymetreittäin tietoa. Hankkeessatuotettiin
yrityksille suunnattu *tunnekartta-malli" negatii
teita ilmentäviensisältöjen kohtaamiseensosiaalisessa

sia tun-

 

mediassa.Tulokset on koottu Talentumin kustantamaan

Negatiiviset tunteet — positiivinen bisnes -kirjaan.

Tietojohtaminen on hyvä vastaus- jos
vain tiedetään, mikä olikaan kysymys

Tietojohtaminen on Jalosen mukaansitä tehokkaampaa,

mitä paremmin organisaatiot ymmärtävätkulloisetkin

tietohaasteensa. Tieto-ongelmat voidaanjakaa neljään

kategoriaan:

+ epävarmuus(informaation/tiedon puute)

+ monimutkaisuus(asioiden/ilmiöiden kytkeytyneisyys)

+ epäselvyys (tulkintakehikon puute)

+ monitulkintaisuus(ristiriitaiset tulkinnat)

Epävarmuuden ja monimutkaisuuden kohdalla organi-
saatiolta tarvitaan operatiivista tehokkuutta, kun taas

epäselvyydenja monitulkintaisuuden kohtaaminen edel-
lyttää strategista kyvykkyyttä

Näkisinkin, että näiden eroavaisuuksien ymmär-

tämisentulisi olla kaiken tietojohtamiskoulutuksen

ensimmäinen oppitunti. Liian usein pidämme lähtökoh-
tana informaation puuttumista.Tällöin päädytäänvain

suoltamaanlisää selvityksiä ja raportteja, joita kukaan

ei lue. Tiedosta harvemmin onpulaa, mutta tulkintaan ja

ymmärtämiseentarvitaan tukea.

Entätulevaisuudessa? Haastateltavanikatsovat, että

tietojohtamisesta tulee yhä tärkeämpää, koska tieto-
ympäristöt ovat aiempaa monimuotoisempia. Tietojoh-

taminenja sen tutkimuseiole itsetarkoitus. Sen avulla

kehitetääntiedon luomista, organisointia, jakamistaja
soveltamista edistäviä toimintatapoja sekä näitä tukevia

rakenteita ja teknologioita. Ja jos informaatio on suo,
ovatasiantuntijoiden kokemuksellinenja hiljainentieto
senpitkospuut.

 

Tietojohtamisesta

tulee yhä tärkeämpää,

koskatietoympäristöt

ovat aiempaa

monimuotoisempia.
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