Tietojohtamisen tutkimus tänään
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TEKSTI: MIIA KOSONEN

Kirjoitussarjassa esitellään suomalaista tietojohtamisen
tutkimusta, sentuloksiaja tekijöitä eri puolilta maata.

Tampereenteknillinen yliopisto
Uudessakirjoitussarjassaesitellään suomalaista tietojohtamisen
tutkimusta, sen tuloksiaja tekijöitä eri puolilta maata. Sarjan avaa
Tampereenteknillinen yliopisto. Haastattelin tietojohntamisen professoreita
Nina Helanderia ja Samuli Pekkolaa.
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Choonprosessimallin, joka on yksinkertaisuudessaan mainio apuväline

moniintilanteisiin.

Kampusareena. Kuva: Tampereen
teknillinen yliopisto, kuvan

käyttöoikeus: CC BY-NGSA 2.0.

Konkreettisia tuloksia monenlaisille
yhteistyökumppaneille

tavoin Pekkola ennustaa, ettei 20 vuoden päästä enää
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lander mainitsee esimerkkinä VALIT-hankkeen,jossa
puolet mukana olleista 10 yrityksestä sai oheen oman

puhutatietojohtamisesta, vaan teematovat sulautuneet
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osoittautui kuitenkin niin heikkolaatuiseksi ja hajanaiseksi,
ettei satojen tuhansien investointi uuteen teknologiaan
olisi ollut mielekäs. Tutkimusosoitti, että järkevämpääoli
keskittyä ensinsisäisiin toimintaprosesseihin ja toimin-

tatapoihin ennen uusien palvelukonseptien kehittämistä.
Yritys sekä säästi rahaa,että suojasi brändiään.

Koska vanhantietojohtamiskliseen mukaisesti elämme

kompleksisessaja turbulentissa toimintaympäristössä,
myös tämänkirjoitussarjan tulevaisuus on epävarmuuden
sävyttämä.Ensiis paljasta etukäteen, millä paikkakun-

nalla seuraavaksivierailemme. Se selviää Tietoasiantuntija-lehden numerossa 2/2018!

Digitaalisuus <3 tietojohtaminen
Lopuksi kysyin, millaisena professorit näkevättietojoh-

Kirjoittaja on lehden toimituskunnanjäsen.

tamisen tulevaisuudenjatarpeen sille. Allekirjoittaneen

Tutkimusosoitti, että
järkevämpää oli keskittyä ensin
sisäisiin toimintaprosesseihin ja
toimintatapoihin ennen uusien
palvelukonseptien kehittämistä.
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